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1 Hovedkommission hos Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 
Kjøbenhavn,

for D anm ark, Norge og Sverige.



Detlef Nielsens Erindringer Im 1864.
Meddelte af H. V. Clausen.

Disse erindringer fra den danske hærs ophold i 
D anevirkestillingen i vinteren 1863—64 og under til
bagetoget derfra skyldes daværende prem ierlieut- 
nant Detlef Nielsen, f. i Pinneberg 1831, død som 
oberst 1890 i Horsens. De er først nedskrevne ved 
1885, men sikkert på grundlag av ældre dagbogs
notitser. De meddeles her i deres helhed; kun et 
par sætninger af ren privat na tu r er udeladte; men 
uden bibeholdelse af retskrivningen; de e r  nemlig 
dikterede. M anuscriptet er avgivet til Hærens Ar
kiv. Selv om der er nok av udgivne erindringer av 
deltagere i krigen 1864, synes det dog, som om disse 
meddeler adskilligt av interesse. 12. regim ent, hvori 
Detlef Nielsen var officer, bestod for en stor del av 
Sydslesvigere, der regnedes for lidet pålidelige, selv 
om 4. regiment, Sydsjællændere, ansås for hærens 
dårligste avdeling; det h a r derfor sin værdi at se, 
hvorledes 12. regim ent forholdt sig under de om
stændigheder i den skæbnesvangre vinter, der 
m åtte fremme dem oralisation. Skildringen af til
bagetoget er levende, set og følt. E rindringerne inde
holder m untre episoder, som fortællingen om deri 
brave holstenske underofficer Schneider og hans 
venskab med Frederik 7.; vi ser denne i besiddelse 
av de egenskaber, der formåede at gøre ham popu
lær. Med skildringen av underofficeren her kan 
jævnføres, hvad kom ponisten Carl Nielsen i den yp
perlige bog om sin ungdom fortæller om de hol
stenske subalterne, mens han var m ilitæ rm usiker i 
Odense. Men der er ogsaa stærke udtalelser om 
sløvhed, uorden og brist paa forberedelse i den dan
ske hær. K arakteristisk  er mødet mellem divisions
generalen du P la t og oberst Hein, mens 12. regim ent 
under tilbagetoget var opstillet ved Bov. E rindrin 
gerne er endelig ogsaa et æresminde for den tro dan
ske befolkning i Nordslesvig; m an læser om mod
tagelsen av regim entet i Nørre Smedeby, om bage
ren i Rinkenæs, om gæstfriheden i udflyttergårderi
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H. V. Clausen.9

ved Smøl, og det mest rørende indtryk gør den pur
unge pige på Ulkebøl Nørrem ark, der delte sin seng 
med en forkommen officer. I m odsætning hertil får 
m an høre om det lave ku itu rstandpunk t i Sydsles
vig og uviljen her mod Danm ark.

At meddele personalhistoriske oplysninger om 
så alm ent kendte officerer som generalerne Thestrup, 
Gerlach, W üster, du Plat, oberst (senere general) 
Harbou og Major Schau synes ikke nødvendigt. Om 
nogle andre er der her de knappest mulige notitser, 
veh illig st givne mig av hærens arkivar, captajn 
Rockstroh: Oberst Fried. Albr. H erm ann Salchow, f. 
København 1815, d. 1884. Oberst Chr. Vald. Arnholtz, 
i Helsingør 1823, d. 1898. L ieutnant Bernhard Ol
sen, f. 1836 København, d. 1922, illustrator, skaber av 
og direktør for det danske folkemusæum. L ieutnant 
Joh. Nie. Tielemann Dreyer, f. Torslev i Vendsyssel 
1838, d. som lotterikollektør i Odense 1889. General 
Lorentz Aug. Bie, f. Fredericia 1815, d. 1891. Oberst 
Hans Junghans, f. 1810 Bredsted, d. 1888. Oberst Fr. 
Lauritz Adolph Hein, f. København 1811, d. 1901. 
Overlæge Josephus Abraham, f. 1810, d. 1901. Cap
tajn  Vald. Eusebius Bruun, f. 1830, afsked 1870, d. 
1900. Julius Carl Gerh. Schleppegrell, f. Slagelse 1811, 
1852 diakon i Broager, fængslet av Preusserne en tid 
i 1864, afsat af Preusserne 28. April, død 1872.

12. R e g i m e  n t.

Compagni Raaby, lieutnant Münster.
» Arnholtz, lieutnant D. Nielsen
» Magius.
» Smidt, lieutnant Mülertz.
» Bülow.
» Ryberg, lieutnant Christensen.
» Sørensen, lieutnant Ludvigsen.
» Wulf.

Secondlieutnanter Boesen, Dreyer, Brøndsted, 
Aagaard, Dall, Dahlmann, Sidenius, Ris Jensen.

Bataillonschefer m ajor Salchow, m ajor Jung
hans.
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D e n  2 8 d e  N o v e m b e r ' î  8 6 3 afgik fra Frede
ricia  m ajor Salchow og lieutnanter, hvoriblandt jeg, 
til Flensborg for a t modtage indkaldte tropper. Godt 
Kvarter hos en Købmand Friederichsen. D. 6 1 e 
D e c b r. kom bataillonen hertil. S trængt arbejde at 
få soldaterne iklædte, stor mangel på beklædning og 
megen uorden og forvirring. Major Salchow har 
allerede på vejen herned tabt hovedet, og dersom vi 
ikke stiltiende havde forenet os om at overhøre alle 
hans anordninger og hver for sig arbejde efter 
bedste ævne, vilde det have været ren t galt. — På 
m archen sydpå fra Flensborg første Kvarter i Egge- 
bæk hos pastor Bram m er (nu præst i Bjærge herred), 
andet K varter Jagel. Uhyre dårligt Kvarter, tørve- 
egn, tørvebønder, usle små gårde. Vi havde belavet 
os på at holde jul i Jagel; skolestuen var indrøm m et 
os. B. Olsen havde påtaget sig og påbegyndt dekora
tionen; varer var indkøbte i velsignet masse, og vi 
alle var veltilfredse med arrangem entet, der lovede 
os en så ra r  juleaften, som det under disse forhold 
og fjæ rnt fra de kære kunde ventes. Når man såle
des bliver reven ud af alle andre forbindelser og så 
a t sige kun har fælles glæde og fælles sorger, slu tter 
m an sig ganske anderledes sammen end selv i en 
lille garnison, m an læ re r , hinanden hurtigere og 
bædre a t kende, og den ene er altid villig til at overse 
en fejl eller lyde hos den anden. Derfor lå der alle
rede i forberedelserne til vor julefest en interesse, der 
fængslede alle, og enhver fandt glæde i at påtage 
sig sin andel, så at jeg er overbevist om, a t vi alle, 
dersom skæbnen havde villet, havde været som børn 
på en juleaften, der ikke kan vente, indtil tiden kom
mer. Skæbnen vilde ikke; j u 1 e a f t e n s d a g kom 
der befaling, at vi alle skulde skifte Kvarter; vi blev
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forlagte til Geltorf og Lottorf. Det blev tilladt tre offi
cerer av compagniet at tage til Slesvig og holde jul 
hos tante Esselbach; det blev min captajn, Dreyer 
og Aagaard. Jeg kunde ikke bringe det over m it 
hjæ rte at gøre min ret som den ældre gældende lige- 
overfor de to yngre glade mennesker. Vi boede dår
ligt i Jagel, men dær havde vi det herligt, når vi 
sam m enstiller det m edG eltorf: Indgang gennem køk
kenet, fire kalkede vægge, uhøvlet bræddeloft, sten
gulv, een seng med to læs halm  og m ørkeblå lagener, 
det var ikke hyggeligt en juleaften.

Mens vi lå i Jagel, arbejdede vi på skanserne ved 
Danevirke; vi rykkede ud kl. 3 om morgenen hver- 
anden dag; det var strænge ture for folkene.

2 d e n  j u l e d a g  forlod vi Geltorf for a t drage 
mere sydpå, blev indkvarterede i Oxlev [Owschlag]. 
Frosten begyndte stæ rkt, og vore stillinger tabte 
derved betydeligt i holdbarhed. N y t å r s a f t e n  
spiste vi en gås, som vor karl hentede i Rendsborg 
og drog ud dermed af den ene port, som Tyskerne drog 
ind af den anden, så denne gås egentlig kan siges at 
være den første erobring, vi har gjort fra Tyskerne. 
F ra  Jagel tog jeg til Rendsborg med toget fra Klo
sterkro. På en af stationerne blev en civilklædt 
herre, der tog afsked med andre civile herrer, lukket 
ind til mig. Han gav sig i sam tale med mig og gav 
sig tilkende som prins Julius, vor nuværende konges 
broder; han var dengang ritm ester i den preussiske 
armee, havde fået ordre til a t afgå med sit regim ent 
til Sydtyskland, Baden, hvor der var udbrudt uro
ligheder. Han udtalte sig meget fortvivlet om for
holdene, og at hans stilling var så prekær. Jeg sagde 
ham  rentud, hvilken glæde det vilde være for hæren, 
hvis han nu stillede sig ved sin broders side. Han
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rystede på hovedet og forandrede thema. Forresten 
udtalte han sig meget loyalt.

I Oxlev hændte der den særegne begivenhed, at 
lieutnant Cristensen, 6te compagni Ryberg, på eget 
ønske forsattes til exercerskolen i Helsingør. Regi
m entet var beordret til a t afgive en officer dertil, 
men ingen tænkte, a t nogen vilde melde sig frivillig. 
Mangel på mod, stridigheder med sin captain ansås 
som motiv.

D e n  7 d e  J a n u a r  blev vi kom m anderede øst 
på og indkvarterede i Bistensee, en av halvøens mest 
henrivende egne. Kvartererne mådelige, navnlig for 
folkene, der døjede meget i den strænge kulde; selv 
de bedste officerskvarterer var ikke bædre, end m an 
spyttede på gulvet. I reglen lå vi i skabe, der led 
af en rædsom mangel på længde, med dyner i hoved
pudeform at. F ra  første januar begyndte vi med na- 
turalforplejning, og i Bistensee helligede jeg mig en 
hel del til køkkenstuderinger, da maden var så yder
lig slet kogt. Vi holdt øvelse hver dag med compag- 
niet. Bistensee gav anledning til flere hum oristiske 
tegninger af B. Olsen.

Meget pinligt for vor stilling i den tid var den 
uvidenhed, hvori vi svævede om begivenhederne 
udenfor vor nærmeste kres. Compagnierne af re
gim entet lå hvert for sig, og kun sjæ ldent gaves der 
os lejlighed til a t træffe sammen med andre com- 
pagnier, og m an havde kam m erater, som m an kun 
kendte af navn. Her skete den glædelige begiven
hed, a t captain Bie afløste m ajor Salchow som ba
ta il lonscommandeur, og regim entscom m andeuren 
m ajor Junghans blev ersta ttet med oberstlieutnant 
Hein, der nød alm indelig anseelse. De fratrædende 
cornm andeurer ansås også kun lidet skikkede til at
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føre et regim ent i ilden, om hvis pålidelighed der 
kunde næres tvivl. Kongen var nede for at inspicere 
tropperne i Slesvig og Danevirkestillingen, men vi 
så ham ikke. Det nedslående indtryk, som m iniste
riets afgang og kongens forsøg på at få den dansk
slesvigske forfatning suspenderet havde forårsaget, • 
begyndte efterhånden at vige for tanken om, at det 
dog i hvert tilfælde vilde komme til kamp, og at dog 
vore stridskræ fters udholdenhed ved den endelige 
afgørelse vilde tages med i vægtskålen. De tropper, 
der stod i Holsten, da executionsarmeen rykkede 
derind, og skrid t for skrid t m åtte vige, forhånede af 
befolkningen, vidner til ligefremt oprør uden at turde 
såmeget som give deres harm e luft i ord endsige 
gærning, h a r rigtignok været satte på en hård  prøve. 
Befolkningen var i reglen ret flink, velvillige men
nesker, der gjorde for deres indkvartering, hvad de 
kunde. Smør var ikke til a t opdrive for penge, når 
m an da ikke kunde plattyske med dem og ved gode 
ord og penge få dem til at rykke ud med reserven, 
hønsene var alle grueligt tysksindede og havde tru f
fet en stiltiende overenskomst om ikke at lægge æg 
til de danske. Her kom den første sending frivillige 
uldne varer som gave til compagniet; vi lod dem selv 
fordele, og det var en fornøjelse a t se, med hvilken 
enstem m ethed der blev sørget for de mest trængende. 
De led meget af den stærke kulde, i syv uger havde 
de ikke været af klæderne, og føden var tarvelig nok 
for dem, der ikke fik sending hjemmefra.

Medens jeg lå i Jagel, havde jeg det sjældne held 
efter 14 år secondlieutnant at blive udnævnt til vir
kelig prem ierlieutnant og prem ierlieutnants gage. 
Jeg havde som secondlieutnant 402 rdl. i årlig ind- 
ta'gt på ældst gage; som prem ierlieutnant fik jeg
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474 rdl. på yngst gage, var prem ierlieutnant til 1867; 
blev kaptain med 1200 rdl.

D e n  2 8 d e  j a n u a r  fik vi ordre til at bryde op 
endnu om natten for at belægge et andet cantonne
ment. Vejret slog om fra nogle dages velsignet tø 
til stræng kulde. Skarp bidende blæst, knoldede 
glatte veje, 8 tim ers m arsj, så nåede vi Klein Reide, 
en ussel lille by, tørvebønder altsam m en. Vi blev 
stuvede sammen som vi kunde bedst, hvor der før 
ikke var plads til et compagni skulde vi nu ligge to 
compagnier med større styrke foruden artilleri og 
flere hundrede heste. Jeg delte kvarter med over
fyrværker Schneider, kendte ham fra Fredericia, 
hvor hans batteri lå, og en underofficer Sorterup af 
artilleriet. Ham jagede im idlertid Schneider snart 
på døren med følgende drastiske ord: »Din him m el
hund! Du ligger jo dog om natten hos pigerne eller 
konen, så se til du flytter dig herfra, dær skal min 
lieutnant ligge. Og gå nu ud og smisk for dem, så 
vi får rene lagener til min lieutnant. Og hør, du 
him m elhund, sørg for lidt spiselig mad til os.« Og — 
Sorterup, en kraftig, sm uk karl, forsvandt og kom 
også ganske rigtig tilbage med rene lagener; den 
luxus nød man kun et par gange den vinter. På 
m arsjen fra og i Bistensee havde jeg voldsom smærte 
af en stor byld på venstre lår; den generede fælt. Og 
da jeg kom til Klein Reide, havde jeg feber og var a l
deles uskikket til at røre benet; de 8 tim ers m arsj 
havde været det for meget. Næppe fik im idlertid 
Schneider øje på det, før han udbrød: »Oh du store 
frelser, har De gået med den, den m å vi strax have 
kureret.« Så fik han mig i seng, og så m åtte him 
m elhunden ud at få grød og linned til bandage, og 
så sad Schneider trolig selv den hele dag og hele nat
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og lagde mig grøtunislag po (han talte med tysk 
accent) og converserede mig og passede mig med stor 
opofrelse. Hen på natten gik der hul, og stolt var 
Schneider. Han var en kostelig figur, brillant soldat, 
stram  tpudset, høj, svær, m arkerede ansigtstræk, fuld 
af lune, med det bedste hjærte. Han var født på 
samme dag, samme år som Frederik 7. og kongens 
specielle ven, og fik sendende fra ham  100 rdl. hvert 
å r  på sin fødselsdag.

Kort før Krigén var det underofficerernes skytte- 
lags 25-årige jubilæum  [i Fredericia], og kong Frede
rik  var indbudt og mødte. Da så skytterne skulde 
op og indtage frokost, sagde kongen: »Schneider, 
nu com m anderer du træd an, og så m arsjerer vi 
derop, og du fører os.« Og Schneider stillede sig ro
lig og selvbevidst hen i hele glansen af sin stilling 
og ordnede paraden. Kongen på højre fløj, så gene
ral Thestrup, obersterne Lem mich og Lange og så vi 
andre m ilitære. Så råbte Schneider: »De civile her
rer ville behage at træde an på venstre fløj (de civile 
herrer var am tm and [Orla] Lehm ann, borgmesteren, 
nogle byrådsm edlemm er), og når der commanderes 
ret, ses der til højre, og commanderes m arsj, trædes 
an med venstre fot.« Man må have hørt ham  med 
sin tyske accent for at forstå, hvor kongen morede 
sig over min Schneider. Efter frokosten førte 
Schneider paraden tilbage til skydepladsen med 
samme alvor og højtidelighed. Da det ved aftræ d
ningen ikke gik efter reglen, commanderede han: 
»om igen« og lod så efter den forklaring, at hovedet 
skulde falde lige ud på første commandoorcl, træde 
af engang endnu, og nu gik det pænt. Kongen 
raabte: »det var dig, Thestrup, jeg så det nok, du så 
ikke lige ud.« Under den fortsatte skydning lovede
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kongen Schneider i Thestrups og Lemmichs næ r
værelse. at hvis der blev krig igen, skulde han blive 
lieutnant. 1864 påberåbte Schneider sig dette til- 
sagn og søgte om at blive udnævnt til lieutnant. Da 
dette nægtedes, opgav han ævred, blev svag — og 
gik af. Nu er han krigsassessor og lever som pen
sionist og passioneret fisker i Fredericia, er nu 
77 år.

I Klein Reide var der slagsm ål på kroen mellem 
artillerister, som var Sjællændere, og infanterister, 
som var Slesvigere. A rtilleristerne drillede infanteri
sterne og beskyldte dem for tyskhed. I et nu var de i 
totterne på hinanden og hele krostuen et chaos og 
spektakel; men dær kom »himmelhunden«, Sorterup, 
ret tilpas. I et nu var han derinde, kræ fter havde 
han som en bjørn, og skaller gav han til højre og 
venstre, indtil han havde nået midten af stuen, så 
begyndte han at smide ud, og efter en halv tim es 
forløb var det hele renset og alt i ro.

D e n  a n d e n  n a t  i Klein Reide stod vi i gevær 8 
timer, skarp kulde; n æ s t e  d a g s  a f t e n  m arsje
rede vi til Ellingsted nord for stillingen. Til Elling- 
sted kom vi hen ad morgen, lå alle i halm , dær fik 
jeg bylden vasket, og doctoren forbandt mig; det var 
en sand velgærning.

Næste dag, d. 3 1. j a n u a r, styrket efter hvilen 
skulde vi, m in captain, lieutnanterne Dreyer og Aa- 
gaard og jeg, lige til at spise middag, og maven gik 
og knurrede og ventede på, at maden skulde blive 
færdig, så kom der ordre, a t compagniet skulde af
give et halvt compagni til a t besætte skansen nr. 19. 
Dertil blev jeg beordret, m åtte strax ud og se at få 
folkene samlede,~og uden tørt eller vådt m arsjerede 
vi af; folkene havde spist. Efter megen møje og me-
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gen m arsjeren frem og tilbage nåede vi derhen; den 
besætning, vi skulde afløse, mødte vi undervejs, den 
var gået derfra!!! Så vidt jeg husker var det af 7de 
regim ent. Skansen var en stor åben skanse uden ly; 
kun  fandtes der et slags hundehus, hvor to m enne
sker kunde ligge udstrakt, men hverken stå eller 
sidde; dær anbragte jeg to syge folk. Skarp kulde, 
blæsende. Det m andskab, der ikke stod på post, 
m åtte holde varm en ved at gå op og ned i skansen; 
m ørkt var det, og man så forud kun den isbelagte 
oversvømmelse og nogle enkelte lys i Klein Reide. 
M arketendere havde vi ikke, men en over isen til 
Reide udsendt undercorporal kom tilbage med en 
kone med en fyldt kaffekedel og noget tørt brød. Mig 
delikaterede hun yderligere med et lille stykke 
kandis, som hun tog op af lommen på sit underskørt 
og bed m idt over og delte med mig. Det hjalp lidt 
på en tom mave. Dær stod vi 1G tim er, og det var det 
eneste, vi fik; den sidste naturalforplejning, vi fik, 
blev uddelt i Klein Reide. Efter afløsning m arsjerede 
vi ad Ellingsted til; men undervejs hk vi a t vide 
ren t tilfældigt, at 12te regim ent var rykket til 
Skovby. At ikke een havde tæ nkt a t-underre tte  os 
derom meget betegnende. Så gjorde vi omkring, 
søgte vejen til Skovby; dær fik jeg fat i nogle af 12te 
regiment, fik regim entskontoret opspurgt, og af ad
judanten Norup hk jeg så tilsidst den underretning, 
a t 2det compagni havde kvarter i Nykro en god halv 
mils vej længere borte. Det var en slem streg for 
de stakkels folk, som nu endelig havde håbet på lidt 
m ad og tag over hovedet. Så m arsjerede vi til Nykro, 
som ingen kro var. Der kom vi henad aften. Jeg 
døjede meget på den tur, m it ben var så sinærtefuldt, 
at jeg knap kunde slæbe mig frem, og sulten var m an
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som en ulv. I Nykro liavde vi det for os selv og så- 
vidt godt, som vi fik tag over hovedet og halm  at 
ligge på. Næste dag kom doctor Sørensen for at 
efterse compagniet; han gav mig også nyt forbind om 
mit ben og pålagde mig på det strængeste ikke at gå 
ud eller røre det, noget som jeg hverken vilde eller 
kunde overholde under disse forhold. Det sidste, han 
sagde, da han gik ud af døren, var til min captain: 
»Befal ham at blive i ro«. Heldigvis var han altfor 
indifferent dertil, heldigt for ham  og for mig. Den 
dag, d. 2 d e n  f e b r u a r  [!], stod fægtningen ved 
Kongshøj, den første alvorlige fægtning, samme dag 
eller dagen forud kom det til fægtning i Klein Reide, 
hvor fjendens fortropper stødte på 10de regim ent og 
to kanoner under him m elhunden, der med stor rask 
hed betjente dem. De holdt stillingen, men endnu 
samme aften droges styrken tilbage bag Danevirke.

Ved m iddagstid d. 2den blev vi alarm erede og 
m arsjerede til Skovby, stødte der til regim entet og 
rykkede så med det gennem Husby syd på til Dane
virke. Dær stod vi på åben m ark hele natten til 
henimod middag næste dag. Kulde, intet at spise. 
Om morgenen d. 3 d j e fik compagniets færdsels
vogne ordre til at køre til Jægerkroen for a t hente 
naturalforplejning. Henad m iddag fik regim entet 
lov til a t rykke i kvarter, som vi så gjorde; men 
næppe var vi ankom ne til Nykro, jeg havde lige fået 
støvlerne af og vilde pleje m it ben lidt, så kom en 
hornblæser til hest med ordre til øjeblikkelig a t 
rykke i stillingen igen. Vognene, der var kørte til 
Jægerkroen efter naturalforplejning, kom tomme 
tilbage om aftenen til os i stillingen med underret
ning om, at der ingen in tendan tur fandtes i Jæger
kro. Dennegang fik regim entet en noget anden
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standplads ved en påbegyndt baraklejr, hvor det 
strængt blev forbudt soldaterne a t gå ind i de 
halvfærdige barakker eller benytte noget af det dær 
ophobede m ateriale. Dær stod vi så på samme måde 
hele natten, fik henad m iddag a tte r lov til at søge 
kvarter, m arsjerede a tter til Nykro, hvor den samme 
scene gentog sig, at vi blev kaldte tilbage efter lige 
at være ankomne. Intet hk vi at spise. Folkene 
var aldeles ødelagte af denne planløse driven frem og 
tilbage og disse nætters opstilling under åben him 
mel. Vognene blev fremdeles hver morgen sendte 
til Jægerkro og kom tilbage med samme besked. In
tendanturen var og blev forsvunden. D. 4 d e  om for
middagen befalede brigaden, at reserveportionen, 
som bestod af to beskøjter og et halvt pund røget 
flæsk, skulde uddeles. Vi havde ingen m arketen
dere; der var blevet antaget nogle ved bataillonen, 
de havde også vist sig, var så sandsynligen tagne til 
Slesvig for a t forsyne sig, men kom aldrig tilbage; 
vi så dem i det m indste ikke.

Mit sår vilde ikke læges, og det smærtede meget, 
jeg havde jo heller ikke tid til at soignere det. Efter 
a t have fået lidt kræ fter af reserveportionen m ar
sjerede vi a tte r til Nykro, hvor den samme vanvittige 
scene gentog sig, at vi efter lige at være ankom ne ved 
ridende bud uopholdelig beordredes tilbage. F ra  
stillingen til Nykro var der 1^ mil, så det var jo in
gen ligefrem spaseretur. Det regnede hele tiden og 
piskede med sne, og et ganske forfærdeligt føre blev 
det på vor rnarsj til stillingen d. 4de om efterm id
dagen. Folkene var afkræftede og forknytte, og der 
var mange, der smed sig, inden vi nåede stillingen, 
m åtte så samles op ved udsendte patrouiller. S tand
plads ved barakkerne. Den aften tilbød jeg aldeles
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fortvivlet over at se m andskabet således uden nytte 
decimeres [demoraliseres] oberst Hein på to tim er at 
skaffe tag over hovedet for os alle, dersom jeg m åtte 
få alle tøm rere og snedkere ved regim entet; skelettet 
til barakkerne stod der, brædderne, der var tilpas
sede fil taget, lå der, der fandtes også søm, kort sagt 
der var fuldkom men m ateriale tilstede; men det 
blev afslået og pålagt i k raft af uudgrundelig visdom 
folkene stræ ngt ikke at røre ved noget som helst af 
byggematerialet. Folkene var forresten den aften og 
nat lige på grænsen af oprør, de begyndte a t synge 
tyske sange; det var svært at være rolig og koldblo
dig. Næste aften blev der af os stukket ild på alle 
disse halvfærdige barakker og bygningsm ateriale 
førend retraiten.

Dær stod vi altså den lange mørke nat til m id
dag d. 5 te , da vi afm arsjerede som sædvanligt, men 
denne gang med den lille forandring, a t 2det com- 
pagni skulde blive i Skovby og selv søge sig kvarter. 
Skovby var jo stæ rkt belagt i forvejen, og det var 
vanskeligt. Captainen overlod mig hele indkvarte
ringen, og da det jo for hurtig  udryknings skyld var 
nødvendigt, at jeg personlig kendte compagniets 
kvarterer og på stedet instruerede befalingsmænde- 
ne, så tog det lang tid, inden jeg selv kunde tænke 
på at søge mig husly. Dette fandt jeg i en af de af 
compagniet belagte gårde, hvor jeg traf overlæge 
Abraham og intendant Behrend af regim entets stab. 
Gården var desuden stæ rkt belagt af husarer. Der 
havde m an jo nogle tim ers hvil, som jeg først og 
frem mest brugte til at forbinde m it ben. Så blev 
der tale om at få noget a t spise, og jeg m åtte ud for 
at plattyske med konen, men gården var fuldstæn
dig udspist, det eneste hun med sin bedste vilje
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kunde levere, var lidt sago i vand, og det gav hun 
sig så til a t lave. In tendant Behrend havde en s ja t 
rødvin, som han tilbød a t farve suppen med. Under 
tilberedelsen faldt jeg i søvn på en stol. Da så Sup
pen var kom met på bordet, jeg antager, at klokken 
m åtte være 3, kom der ordre til overlægen om strax 
at møde hos regim entschefen oberst Hein. Han gik 
fra suppen, vi andre spiste, og det var- vist ikke re t 
meget, vi lævnede til ham, skønt Gud skal vide, det 
var en flov ret uden sukker eller saft i. Det varede 
længe, inden han kom tilbage, og han var meget op
hidset, da han kom, men han vilde ikke give andet 
svar på vore spørgsmål end at regim entet endnu 
iaften ventede ordre til, a t vi skulde rykke til et 
nordligere cantonnem ent for at hvile. (Han vidste 
dengang, at Danevirke skulde opgives). Nu var han 
forfærdelig ulykkelig; han havde faaet ordre til selv 
at skaffe sig vogn. Jeg fik bonden ind for at tale 
med ham om det; han påstod, han kunde ingen he
ste levere, bægge hans spand var på ægtkørsel; der
imod stod der en vogn vi kunde tage, han kunde 
heller ikke give os anvisning på nogen, der havde 
heste.

Så fik jeg fat på en af mine undercorporaler, 
som var dær fra egnen, en rigtig fiffig fyr, talte med 
ham om sagen; han mente, han kunde nok skaffe 
heste, når han m åtte tage dem, hvor han fik dem at 
se. Det fik han lov til, og så gik han og kom til
bage efter en god halv times forløb med et par gode 
unge heste i godt seletøj, som han havde fundet i et 
tørveskur i en nærliggende mose, og det viste sig, 
a t de tilhørte — gårdm anden, som vi boede hos. Der 
blev stor fortvivlelse hos ham og konen, men han 
havde selv tilbudt, at han vilde gøre ed på, at alle
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hans heste var i ægt, så det kunde jo ikke være 
hans. De blev altså spændte for vognen; da han så 
så det var alvor, kom han og tilbød at stille en kusk, 
en ældre slægtning af ham.

Ligesom dette var ordnet, kom der ordre til, at 
regim entet skulde stille på en m ark øst for vejen, 
der gik igennem byen. Jeg gik først hen til cap- 
tainen, men han var aldeles fra det og bad mig selv 
sørge for alt; jeg m åtte altså rund t alle steder, væk
kede befalingsm ændene først og lod dem stille uden
for kvarteret med det m andskab, der var indkvarte
ret. Jeg havde været så forsynlig at notere mig alt, 
thi det var en nødvendig sag, hvis m an vilde und
gå, at nogle forsvandt; gjorde på den måde hele ron
den og var med mit compagni det første på a larm 
pladsen og stod vist en halv time alene. Da regi
m entet var samlet, fik hele bagagen ordre til a t 
rykke nordpå; endnu havde man ingen anelse om, 
hvad det gjaldt, klokken var 5—5^, da vi var sam 
lede dær.

Så stod vi opstillede dær til 8 for at — afvente 
nærmere ordre, og nu varede det ikke længe, førend 
man fik den sørgelige visshed, a t Danevirke skulde 
opgives. Der rykkede artilleri forbi, det ene tra in  
efter det andet, i dødsstilhed fra skanserne nordpå, 
og endnu inden vi fik ordre til at m arsjere, så vi de 
halvfærdige barakker, hvor vi havde stået og som 
havde ærgret os så meget de sidste dage — gå op 
i luer.

Stemningen var meget trykket og alvorlig; der 
blev egentlig kun hvisket, medens vi stod dær i 
mørke og kulde med h jæ rtet opfyldt av harm e og 
sorg. Der var i dagens løb faldet isslag, og vejene 
var frygtelig glatte. Så afm arsjerede vi om sider
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over Dækkekro og Lyrskov og nåede ved Istedskov 
hovedlandevejen, h idtil kun generede af train  og 
enkelte artilleriafdelinger, men det gik kun meget 
langsomt på grund af det glatte føre. Da vi kom 
til hovedlandevejen, m åtte vi gøre et langt ophold, 
da vejen var opfyldt af forbidragende afdelinger. 
Man så allerede train  kørt i grøfterne. Omsider kom 
der en åbning i colonnen; den rykkede vi ind i; men 
så gik det i sneglegang 5 m inuter frem, så 5 m inuters 
standsning, og det i en uendelighed hele den lange 
nat. Man gik tilsidst og halvsov; engang m åtte vi 
gøre et langt holdt, fordi der var artilleri, der skulde 
forbi os; og når der stoppedes op i colonnen, rendte 
man panden mod form andens tornyster. Alt i mod
løs tavshed; man talte ikke; ingen commandoord 
hørtes; det var som alt i en var dødt, det var kun 
m askiner, der gik her, ikke mennesker. Jeg mindes 
en comisk situation fra den nat. Jeg sluttede for 
2det compagni, og den lieutnant, der gik i teten for 
det efterfølgende compagni, 6te, en lille lieutnant 
Hansen, gik lige bagved mig. Han vandrede i sorte 
fløjls-morgensko, desformedelst hans fødder var dår
lige, og hvergang vi gjorde holdt, kom hans oppasser 
med en lille pude, som han lagde under lieutnantens 
fødder, medens han sam tidig stod og holdt på ham. 
Dette gentog sig i det uendelige, og jeg blev så vant 
dertil, a t jeg vilde have undret mig at se ham uden 
det. Han var forresten en rar, skikkelig fyr, som så 
gerne vilde, men hvis legeme lagde ham hindringer 
i vejen.

Det var blevet lyst, da vi nåede Oversø, forfær
delig medtagne. Dær fik vi ordre til at rykke ind på 
en m ark vest for landevejen, en tilsneet pløjemark 
var det. Dær opm arsjerede vi i bataillonscolonner,
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og det hed sig, at vi skulde have hvil. Men medens 
vi endnu stod opstillede, kom først brigadechefen 
general [oberst] Harbou og derefter divisionschefen 
general du P lat med stabschef m ajor Schau. Den 
sidste gik og tyggede på en beskøjt, som visst mange 
m isundte ham. General Harbou sagde et par ord til 
folkene, som de færreste hørte og ingen forstod, du 
P lat derimod ikke. Jeg lagde mærke til, a t regi
mentschefen oberst Hein gjorde general du P lat 
nogle forestillinger, og hørte ham  anmode om tilla 
delse til straks at m arsjere videre, hvilket i betragt
ning af, at vi hværken havde m arketender eller no
get i brødposerne, var det eneste fornuftige. General 
du P lat lovede højt regimentschefen, a t  n å r han 
holdt ud til Bov, skulde han få tag over hovedet. Så 
drog vi da videre på samme langsomme, søvngæn- 
geragtige måde og drejede nord for Bilskov kro ind 
på Oxevejen, hvor der herskede den samme forvir
ring som på hovedlandevejen. Her fik jeg ordre af 
bataillonschefen captain Bie til a t slutte bag regim en
tet og sørge for, at alt kom med. Jeg fik såvidt jeg 
erindrer en undercorporal af hvert compagni til as
sistance. Min captajn så jeg aldeles in tet til hele 
retraiten ; jeg tro r ikke, jeg talte et ord med ham ; 
han gik og sov, fuldstændig åndelig færdig. Det va
rede ikke længe, førend denne post blev meget be
sværlig, fordi folkene ikke kunde mere og begyndte 
at falde fra. De satte sig ned på grøftekanterne og 
vilde hellere fryse ihjel end gå, men der hjalp jo 
intet; de m åtte med, og der vankede mange knubs 
af min tykke stok, hvor ondt det end gjorde mig for 
de stakler. Jeg dannede en hel bagtrop, og den voxede 
stæ rkt efterhånden; der var flere underofficerer og
så, navnlig en underofficer af 2det compagni, der var

9
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danebrogsm and fra Isted, og som m åtte drives frem 
ved hjælp af prygl. Jeg fik alle med, ikke en m and 
blev bagud. Mit ben smærtede meget, men jeg blev 
næsten følelsesløs tilsidst. Vejen var lidt bædre end 
chausseen, fordi det var stæ rk sandet vej, hvor issla
get ikke havde gjort sådan virkning. Så nåede vi 
om sider Bov kl. 2% om eftermiddagen. Foran byen 
blev der gjort holdt, og så smed jo alt sig til hægge 
sider af vejen, nu troede man jo, a t man skulde i 
kvarter strax. Nu red bataillonschefen [regiments
chefen] oberst Hein og hans ad judant Norup bagud 
gennem regim entet, der lå på bægge sider i grøften 
og på vejen, og de standsede ved mig, og af dem 
hørte jeg, a t Bov var overfyldt af tropper. Ober
sten spurgte mig, om jeg ikke havde set noget til 
divisionen [divisionsstaben], men det havde jeg ikke.

Im idlertid så vi strax efter en lukket vogn 
komme kørende ad vejen syd fra. Den standsede 
noget fra os, og ud steg stabschefen m ajor Schau ind
hyllet i pels. Han så sig om et øjeblik og nærmede 
sig så regim entet, hvor regim entschefen endnu holdt 
i queuen. Regimentschefen red ham et par skrid t 
imøde, og jeg hørte da følgende samtale. Hein: »Di
visionen lovede mig tag over hovedet, når jeg nåede 
Bov; nu er jeg her; men hele byen er overfyldt af 
tropper. Regimentet træ nger frem for alt til hvile. 
Må jeg anmode hr. m ajoren om at skaffe mig plads 
i Bov.« Schau, efter a t have betænkt sig et øjeblik: 
»Under disse forhold anser jeg det rigtigst, at hr. 
obersten rykker med regim entet til skoven», som han 
så pegede på med det samme, og som lå en lille mil 
borte. Hein: »Det kan jeg ikke, hr. major, jeg risi
kerer a t sætte hele regim entet til; vi h a r hverken 
fået forplejning eller hvile i adskillige døgn.« Det
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sagde han endnu meget roligt. Schau: »Hr. oberst! 
Det er en strategisk m arsj; vi veed ikke, når fjenden 
er i hælene på os.« Hein: »Å, de mener nok en s tra 
tegisk køretur, hr. major, i lukket vogn, indhyllet i 
pels, måske med et godt flaskefoder ved siden.« 
Dette blev meget hidsigt sagt. På denne tiltale 
gjorde m ajor Schau uden at sige et ord om kring og 
gik hen til wienervognen og talte ind i den. Der
efter steg divisionsgeneralen du P lat ud af den, gik 
med stabschefen hen til Hein og sagde: »Hr. oberst! 
De må udføre den befaling, som min stabschef har 
givet i m it navn!« Hein: »Det gør jeg, fanden piske 
mig, ikke, hr. general. Jeg kan ikke føre regim entet 
mod fjenden i den tilstand, det er; det træ nger altfor 
hård t til hvile, og den må jeg have.« Du P lat: »Så 
gør, hvad De vil«, hvorpå Hein gjorde om kring og 
råbte med stentorrøst: »12. regiment! Træd an.« Det 
var det eneste commandoord, vi hørte af ham under 
retraiten. Divisionsgeneralen gik tilbage til den luk
kede vogn. Efter med meget besvær at have fået 
m andskabet op, der lå i grøften og på vejkanterne, 
trissede vi videre igennem Bov østerefter til Nørre 
Smedeby, en halv mils vej. Her gjorde Hein holdt 
og fordelte regim entets compagnier to og to til hver 
af de fire gårde, hvoraf byen bestod. Klokken var da 
vel mellem 3 og 4 om eftermiddagen.

Det viste sig, at Nørre Smedeby også var overfyldt 
af tropper, skønt man ingen så, da de alle havde 
søgt hvile på lofter eller i stalde. Her i Nørre 
Smedeby trådte jeg a tter ind i compagniet; sålænge 
havde jeg jo ført bagtroppen. Det var en stræng vej, 
den sidste navnlig fra Bov til Nørre Smedeby. Fol
kene faldt som  fluer på bæ gge s id e r  af vejen , og der 
hørte både gode ord og prygl til for at få dem med.
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Vi satte geværerne samm en udenfor den gård, der 
var anvist compagniet, men tilstanden var således, 
at det vilde have været um enneskeligt a t sætte vagt 
ved dem. Til de tropper, der var komne førend os, 
så vi intet, vi så kun geværerne stå, også uden vagt. 
Det var kun en lille gård. udspist naturligvis. Konen 
mageløs flink, vilde så gerne gøre det godt for os, 
men kunde ikke. Hun græd og pigerne græd over 
vor elendighed, og konen sagde: »Jeg har ikke andet 
end en kop kaffe og nogle tvebakker; det er det sidste 
jeg har.« »Gud velsigne dem«, lød det i kor, »kom 
bare med det.« Da kaffen var nydt, hvilket snart var 
besørget, fik jeg ved en af pigernes velvilje et lille 
rum  ved siden af køkkenet, hvor jeg kunde vaske og 
rense m it ben og mig selv og smide mine hullede 
strøm per og få andre på. Dær lagde jeg også nyt pla
ster på benet, der så slem t ud og smærtede mig mere 
end jeg kan sige. Det kneb at få støvlerne på igen. 
Så trængte man jo til at ligge et sted. Jeg sagde til 
pigen: »Kan jeg lægge mig ned her.« Ah, det var så
dan en lille flink pige, der gik og hulkede og hul
kede; men det vilde hun da ikke give lov til, »det var 
da også stenbro«, men førte mig så hen til en lille seng 
under en trappe, med højst tvivlsomme sengeklæder, 
vistnok en røgterdrengs sovested under normale for
hold, og sagde, at det var det eneste sted, alt andet, 
stuegulve, lofter, stalde var optagne, men jeg skulde 
blot lægge mig, hun skulde nok kalde på mig, når 
der var noget påfærde. Øjeblikkelig faldt jeg i søvn, 
såsnart jeg havde sam m ensluttet m it lange legeme 
i sengen, men hvilen blev kun kort.

Det er mig um uligt at sige, hvorlænge jeg lå dær. 
Pigen vækkede mig med m elding om slag. Jeg for 
op, kom ud og hørte endnu de sidste kanonskud fra
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Sankelm ark. Der blev givet ordre til a t træde an 
strax, men det varede jo længe, inden vi fik fol
kene samlede; det var næsten um uligt at finde dem 
og næsten endnu um uligere at få dem ud af søvnen. 
Og når ikke beboerne havde hjulpet på bedste måde, 
så vilde vi langtfra have fået alt med. Medens vi 
samlede regim entet til afm arsj — hvorhen det skulde 
gå, vidste ingen endnu — så vi en colonne komme 
østerfra henimod os og hørte strax efter sangen: »Nu 
skal vi da a tter med Tyskerne slås«. Det gjorde et 
eget indtryk på os under disse forhold, det var så 
ubegribeligt for os, at tropper, der havde været med 
til de sidste dages oplevelser, kunde synge. Det vi
ste sig at være lieutnant Bernhard Olsen, der fra Da- 
nevirke var afsendt til Kolding for at hente forstæ rk
nings-m andskab til regim entet, og nu mødte her 
med 3—400 blåmænd. De kom altså nordfra og var 
ikke inde i situationen. Jeg veed ikke let noget, der 
var mig mere uhyggeligt end det øjeblik, jeg stod 
dær i den mørke aften og så colonnen komme m ar
sjerende, skarpt aftegnende sig på den hvide sne, 
syngende deres lystige krigssang.

Lieutnant B. Olsen meldte sig til regimentschefen, 
men fik en alt andet end blid begegnelse. »Hvor fan
den kom m er De fra? Hvad vil De her? Jeg vil hver- 
ke se eller have nogen af de folk«, lød oberst Heins 
brusque tiltale. »Vel, hr. oberst«, sagde lieutnanten, 
gjorde om kring og gik samme vej tilbage, han var 
kommet, og regim entet fulgte lige efter ham  og 
hans colonne. Det var en langsom bedrøvelig m arsj; 
den gik østerpå, indtil vi ved Kiskelund nåede 
chausseen fra Flensborg til Åbenrå [Sønderborg]. 
Her opm arsjerede regim entet i bataillonscolonner 
på en højtliggende snedækt pløjemark, um iddelbart
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vest for chausseen. Det var en skarp kulde. Stræng 
ordre til a t enhver skulde blive på sin plads i geled
det, og ingen m åtte lægge sig ned. Således stod vi 
her i om trent 12 timer, sultne og forkomne var vi 
alle, en dødsstilhed rugede over alle disse m enne
sker, ingen spøg, intet heftigt ord; det var som sor
gen og udm attelsen havde gjort os følelsesløse. Her 
beundrede jeg i høj grad bataillonschefen captajn 
Bie, jeg så ham ikke af hesten den hele nat, hvert 
kvarter red han en tu r gennem geledderne, hele ba
taillonen igennem, for a tte r at vende tilbage til sin 
plads foran bataillonen. Han havde altid  et op
m untrende ord til folkene, som stod tavse og mod
løse; m an hørte egentlig ingen klager, men m an så 
klagerne på dem; jeg gik hele natten fra den ene til 
den anden i m it compagni og talte med dem. Mit 
ben generede mig ubeskriveligt og jeg begyndte a t 
halte stærkt. Regimentschefen og hans adjudant 
vandrede hele natten op og nedad landevejen uden 
at vexle et ord. Så endelig om sider kom der ordre 
til afm arsj til Sønderborg, det var om trent klokken 
G morgen. Så gik vejen østpå; det foresvæver mig, 
vi kom igennem en stor by, der hed Hokkerup; da 
begyndte det at blive lyst.

Jeg må gå tilbage til Kiskelund for at berette, at 
lieu tnant Olsen her endnu gjorde et forsøg på at få 
regim entet til a t tage forstærkningen; det var lige
som vi var opm arsjerede dær til vor stilling for nat
ten. Her sagde regim entschefen: »Rejs ad helvede 
til, hvor De er kommet fra«. »Vel, hr. oberst«, sagde 
den ufortrødne Bernhard Olsen, gjorde om kring og 
m arsjerede a tter til Kolding med sine brave. Her 
blev senere m andskabet tildelt 7de regiment, hvis 
forstærkningsm andskab under retraiten  i forvirrin-
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gen var gået til Als og dær blev indlem m et i 12te 
regim ent.

Så gik vejen videre til Rinkenæs. Nu begyndte 
vejene at være overfyldte af væltet train , bagage
vogne, marketendervogne, kanoner og marod-eurer; 
jeg husker halvt i drømme, at et sted var nogle 
brændevinsfade væltede i grøften og indholdet løbet 
ud, som fyldte grøften, og hvor folkene fik lov til at 
fylde deres feltflasker. M advarer så man desværre 
in te t af. Det var jo kun en langsom m arsj under 
disse forhold. I Rinkenæs gjordes der holdt og 
hvil. Dær kunde jeg ikke mere, m it ben smærtede 
mig forfærdeligt, p lasteret var gledet af og havde 
sat sig på læggen, og underbenklæderne var tørrede 
ind i såret. Jeg fik fat i overlæge Abraham ; han 
undersøgte mig på gaden, men erklærede strax, vi 
m åtte ind i et hus og have noget lunkent vand. Vi 
gik da ind i en stor, nybygget bondegård, kom ind i 
en stor forstue, mange døre, men kunde ingen finde, 
lukkede døre op hist og her uden at se et menneske. 
Så lededes vore skrid t ved højrøstet tale hen til en 
afsides dør; vi åbnede den og traf her et større sel
skab, intendanturm ennesker, der gjorde sig tilgode 
med et lækkert m åltid, varm  gåse- eller andesteg. 
Et par af herrerne for op ved vor ankom st og leve
rede grovheder. Hvad det var for en uforskam m et
hed således a t komme ind her. De fik naturligvis 
svar på tiltale. Under den larm, som opstod derved, 
kom så en kone løbende til, så forlod vi flæskeprin- 
serne, og ved hendes hjælp fik vi så lunkent vand og 
noget lærred, hvorefter overlægen soignerede m it 
sår, der så rædsom t ud. Det var en lise mere end 
jeg kan beskrive. Vi fik in tet at spise her; konen 
var uvenlig og bød os intet. Nu forbød overlægen
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mig på det bestem teste at gå videre; jeg skulde køre; 
jeg protesterede alvorligt derimod, men han hen
vendte sig til regimentschefen, med anm odning om 
a t befale mig dertil. Den befaling fik jeg. Jeg kom 
også op på en vogn; det var ingen af vore egne vog
ne. Det var en ægtvogn; overlægen jagede en mand 
ned for at skaffe mig plads, vognen skulde følge ef
ter regim entet.

Jeg husker forresten, at jeg fik her et stykke varm t 
wienerbrød, som gjorde utrolig godt i den slunkne 
mave; en bager, Gud velsigne ham, havde sendt to
store kurve med varm t brød til regim entet, og lieut- 
nant Dreyer havde m enneskekærlig tæ nkt på mig og 
gemt et stykke til mig. Vi var vel en tim es tid i Rinke
næs,, så trådte regim entet til gevær og trissede videre. 
Vognen, hvorpå jeg sad, fulgte efter, men det varede 
ikke længe, førend den begyndte at sakke agterud, 
fordi den idelig blev standset af alle de køretøjer, 
dels væltede, dois fraspændte, hvormed vejen var 
belemret, og som fodfolket lettere undgik ved a t gå 
i grøfterne, når de ikke kunde på anden måde. Jeg 
blev efterhånden frygtelig ilde tilpas på vognen, jeg 
frøs gudsjam m erligt, og angsten for at blive for 
langt tilbage fra regim entet, de idelige standsninger,, 
idelige forhindringer, kusken tvær, de stakkels he
ste dødtræ tte og endelig den mand, hvis plads jeg 
havde taget, der gik og jam rede sig ved siden af 
vognen, alt det gjorde, at jeg sprang ned, fast be
stem t på a t bruge mine ben, indtil de ikke længere 
vilde bære mig, trods overlægen og mine foresattes 
befaling. Det var også sm åt i begyndelsen, men ef
terhånden som jeg blev varm  igen, følte jeg mig 
bædre tilpas ved at gå. Jeg gik i den venstre lande
vejsgrøft så a t sige uafbrudt. Jeg husker dog intet
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besternt fra denne vandring, kun at jeg hastede forbi 
m arsjerende, ridende, kørende, uden at jeg mindes, 
jeg har set en sam let afdeling, for at nå regim entet. 
Rundt om kring mig hørte jeg brudstykker af usam 
menhængende tale, så uforståelige gebærder, ti de 
fleste var nu komne såvidt, a t de mere eller m indre 
fantaserede; min egen hjærne var kun sløv, forpint, 
men ikke forvildet; jeg havde kun een tanke: at nå 
regimentet. Jeg erindrer, a t jeg passerede gennem 
Gråsteen, et sted på vejen så jeg general Gerlach med 
stab, jeg kan huske, jeg stod stille og så på ham, jeg 
kendte ham på stemmen, men havde ondt ved ellers 
a t kende ham, ti håret var hvidt i tindingerne,- han 
som ellers var så sort (sværtet). Jeg hørte ham  sige: 
»Nu gør jeg om kring med min division og træ kker 
på vagt for jer, folk!« På vejen så jeg også general 
W ilster og lieutnant Hartung, jeg husker han lod 
H artung skænke et glas portvin, som han rakte en 
syg m and med de ord: »Drik det, kam m erat, det 
styrker«. Det varede længe, inden jeg nåede regi
m entet på grund af de idelige forhindringer, men 
lige førend Dybbøl by traf jeg på en af mine egne, en 
underkorporal W itthøft, som jeg holdt meget af og 
specielt havde taget mig af under uddannelsen. Nu 
husker jeg, han gik udad, altså kom mig imøde, men 
det tænkte jeg dengang ikke på. Såsnart han så 
mig, klagede han sig frygteligt, sagde, han kunde 
ikke mere, bægge hans fødder var blodigt kød. Han 
mente, regim entet var tæ t forud; jeg søgte at op
m untre ham  og få ham til a t gå med mig, jeg støt
tede ham og næsten slæbte ham  afsted. Det kunde jo> 
ikke gå i længden; han klagede sig også gudsjam m er
ligt og vilde hvert øjeblik smide sig. Derfor standsede 
jeg en vogn, fik hans tornyster lagt op på den, tog



26 II. V. (Jausen.

selv hans gevær og fik ham til a t støtte sig til vog
nen, da der ikke var spor af plads på den. Da jeg 
im idlertid frygtede for a t komme længere bort fra 
regim entet igen, overlod jeg ham  til sig selv og 
skyndte mig videre. Endelig nåede jeg regim entet 
tæ t ved Dybbøl by; de holdt godt sammen, aldeles 
beundringsværdigt, a t vi, efter hvad der var budt os 
i mange dage og nætter, kom således til Als. Ellers 
så jeg bander så af det ene regim ent, så af det andet, 
men 12te m arsjerede dog i sam let colonne. Jeg 
meldte mig til captainen, Arnholtz, han kendte mig 
slet ikke, virrede blot med hovedet.

Så så vi omsider Sønderborg ligge for os og vinke 
med alle sine lys. Klokken var vel henved 11 aften. 
Dær var hvilen, det var den første klare tanke, man 
havde. Da vi var komne over broen, gjorde vi først 
holdt ved havnen og stod dær i nogen tid. Så m ar
sjerede vi op i byen og stod længe i hovedgaden, 
smægtende efter kvarteer. Her talte jeg med cap
tain  Eusebius Bruun af Ilte , der havde været med 
ved Sankelm ark, hvor han var blevet såret, og efter 
a t  være forbundet m arsjerede han til Als, et godt 
stykke arbejde, når m an hører, at han m åtte ligge et 
helt å r efter at være kom met til Als på lasaret. Han 
m ente også, da jeg talte med ham, men ganske en 
passant, at det var rigtigst for ham at komme på 
et lasaret. Omsider kom der ordre, at vi skulde ryk
ke til Ulkebøl Nørrem ark, det meste af en mil. Det 
var en gruelig skuffelse, a tter m åtte man rinke sig 
op. L ieutnant Dreyer fik ordre til at blive tilbage, 
postere sig ved broen og dirigere hele trainet, efter
hånden som det ankom, til Ulkebøl Nørrem ark. Det 
var endnu den drøjeste tur, denne sidste mil, vejene 
lå så fulde af sne, det lå højt oppe mellom hegnene.
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Folkene faldt nu i hundredevis, og der m åtte efter
lades befalingsm ænd hist og her for at samle sam 
men på dem, oplive dem lidt og drive dem fremad. 
Jeg hinkede jo afsted så godt jeg kunde på m it dår
lige ben. U nderkorporalens gevær bar jeg trolig ind
til Sønderborg, men dær forsvinder det for mig. Så 
nåede vi da Ulkebøl Nørrem ark og blev indkvarte
rede to og to compagnier i hver gård. Nu gjaldt det 
jo om hurtigst m uligt at komme til hvile. Min cap
tain blev anbragt i aftæ gtshuset hos de gamle folk 
og fik en seng, underofficererne fik salen og vi andre 
officerer en stue. Folkene var mageløst flinke og 
venlige imod os, vilde strax lave mad, men det 
tænkte ingen på, det gjaldt kun hvile, søvn. De havde 
ingen senge til os, de havde kun halm, som blev 
spredt over gulvet. På mine gentagne spørgsmål, 
om de slet ingen sengeklæder havde, vi kunde dække 
os lidt til med, svarede de, a t alle dem havde b ri
gaden. »Hvad for en brigade«, spurgte jeg. Ja det 
var brigaden fra Sønderborg, de lå to m and i hver 
seng. »Lad mig se den brigade«, bød jeg, og med ko
nen i spidsen kom jeg ind i et værelse, hvor otte 
mand af brigadem usikken fra Sønderborg, der ikke 
havde været med i krig hidtil, lå og slum rede søde
lig i pæne, opredte senge. Det var et øjebliks sag; 
hvor nødig de end vilde, m åtte de herrer ud af fjæ
rene og blev viste ind til underofficererne i halmen, 
hvor de, så alvorlig end situationen var, blev mod
taget med lyde, der temmelig næ r lignede latter, 
skønt Gud skal vide, man næsten havde glemt, hvor
ledes det lød. De gjorde en hel del vrøvl, sagde, de 
havde kvarteerbillet, det kunde de vise mig. »Det 
gælder til Wandsbek«, svarede jeg, »her h a r v i  
kvarteerbillet nu, og De må lette Dem og give plads«.



28 II. V. ( ’lausen.

Vi fik sä deres sengeklæder og redte os en ordentlig 
søsterseng på gulvet, og det varede ikke længe, før
end vi lå i den dybeste søvn.

Midt om natten arriverede vor stakkels kam m e
rat, lieutnant Dreyer, der havde haft et svært stykke 
arbejde med at få train  et samlet og havde stået po
steret ved broen i al den tid. Han var forfærdelig 
medtaget, da han endelig om sider fandt bondegården, 
hvor vi lå, og trængte først og frem mest til søvn. Svi
gerinden, en sød og prægtig ung bondepige, lukkede 
ham ind og så lians forgæves forsøg på at bore sig 
ind i vor søsterseng eller finde blot en lille krog, 
hvor han kunde hvile. Vi sov alle som stene og for
nam intet til lians anstrængelser. Hun så natu rlig 
vis også hans udm attelse, stakkels fyr, ti pludselig 
sagde hun resolut: »Kom med mig, så skal De få 
plads i en seng«. Hun førte ham ind i fam iliens so
veværelse, hvor mand og kone lå i den ene seng, den 
anden delte hun og et lille barn, og gav ham  plads i 
sin seng ved sin egen uskyldige side. Dreyer var 
uhyre taknem lig og viste det ved strax at falde i den 
tungeste søvn. Og da vi drillede det lille pigebarn 
næste dag efter at have hørt historien, svarede hun 
nok så uskyldigt: »Han skulde da også sove etsteds, 
han var såmænd trængende nok«.

D. 8 d e  f e b r u a r  blev vi i dette kvarteer og spiste 
os ordentlig mætte i varm  mad for første gang siden 
vi forlod Reide, vistnok 31te januar. Ved at holde 
m andtal viste det sig, at vi manglede tre m and af 
eompagniet, hvoraf den ene indfandt sig samme 
dag; han var faldet fra forrige nat og var kommet 
hen i en anden gård. Nr. 2 var en jyde, en rigtig 
rask  og hårdfør gut, som ingen kunde tænke sig, 
hvor han var blevet. Han kom dagen efter og op-
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lyste, at han, da vi holdt hvil i Rinkenæs, opdagede, 
at han havde glemt sin brødpose ved Kiskelund, 
hvor han havde lagt den fra sig, da han var tråd t 
ud på naturens vegne. Jeg havde ham nu m istænkt 
for, at han egentlig trådte ud på naturens vegne for 
i hemmelighed at underholde sig lidt med sin brød
pose, der ikke var så slunken som kam m eraternes, 
men havde en del privat sul og som følge deraf var 
alm indelig efterstræbt. Han var da uden tilladelse 
m arsjeret tilbage til Kiskelund — det hørte der ellers 
lyst til under disse forhold — hvor han ganske rig
tigt traf brødposen. Derpå begav han sig a tte r  på 
retraiten, kom om natten til en kro, det var vistnok 
Frydendal kro, og var da så udm attet, a t han ikke 
kunde mere. Han gik derind for at hvile lidt, andet 
kunde der ikke være tale om, da kroen længe havde 
været udspist, der var fuldt af m arodeurer. Han sa t
te sig på en bænk og faldt isøvn. Da han vågnede, 
var hans gevær og tornyster borte. Han tog så et 
andet gevær og et andet Tornyster af 4de og 8de re
giments og mødte med det og sin dyrebare brødpose 
ved compagniet.

No. 3 var den allerede om talte undercorporal 
W itthöft, han var ligefrem deserteret og har uden 
tvivl haft det isinde al den tid, jeg ødslede min tid 
og omsorg bort på ham. Han var handelsbetjænt fra 
Kappel og havde en svoger stående ved compagniet. 
Denne fik nogen tid efter brev med tysk udskrift, 
hvori jeg troede at kende W itthöfts håndskrift. Jeg 
overleverede selv m anden brevet og forlangte at se 
det. Han åbnede det og viste mig det. Det var un 
dertegnet »deine Maria« og indeholdt blandt andet, 
a t W itthöft strax var blevet sendt hjem af P reusser
ne, og det vilde de alle blive, når de bare søgte at
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komme væk. Jeg anm eldte sagen for regim entet, og 
slige breve med tysk udskrift blev senere ikke ud
leverede. Denne W itthöfts desertation ærgrede mig 
grueligt, netop fordi jeg særlig havde taget mig af 
ham, og for den lumpne måde, han ivæ rksatte den 
på. At forbitrelsen altid  har slum ret i min erindring, 
viser følgende latterlige episode. Jeg stod endel år 
efter 1864 på Kongens Nytorv i København og talte 
med min fæ tter Hartung. Pludselig så jeg en forbi
gående, i hvem jeg troede at kende W itthöft. Med 
et par lange spring forlod jeg min forbløffede fætter, 
fik tag i ham  og råbte: »Holdt, din forræder«, hvorpå 
jeg fik en ordentlig overhaling i rigtig bredt køben
havnsk dansk, der øjeblikkelig m åtte overtyde mig 
om, a t jeg havde taget fejl. Der stimlede folk sam 
men, en politibetjænt trådte til, m anden forlangte 
mig arresteret, men jeg slap med at give ham  en for
klaring af sagen og gøre mange undskyldninger. Der 
var en aldeles forbavsende lighed. Senere har jeg 
intet hørt om ham.

D e n  9 d e  blev vi forlagte til Sundsm ark Sønder
skov, hvor captainen og jeg fik kvarteer hos skov
rider Ulrich. Det var en ren velgærning at være i 
dette kvarteer. Alt var propert og nydeligt; jeg hav
de et lille jom frubur af gavlværelse, fam ilien var 
elskværdige, dannede m ennesker og yderst venlige; 
vi havde en meget behagelig aften dær, og det fore
kom en som en drøm at være i et hyggeligt hjem 
efter hele den foregående tids elendighed og straba
ser. Vi håbede at blive nogle dage dær, men allerede 
dagen derefter, medens vi gik og ventede på m id
dagsmaden, som vi vidste vilde bestå af dyresteg og 
som nok havde fået tænderne til at løbe i vand på 
os, kom der ordre, at vi øjeblikkelig skulde møde på
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regim entets alarm plads. Vi gjorde os håb om snart 
at kunne komme tilbage til den belovede middag, 
men vi kom aldrig mere til skovridergården. Cap- 
tainen, der var febrilsk, påskyndede m arsjen, såle
des a t vi kom aldeles åndeløse til sam lingsstedet for 
at stå dær og vente m indst en halv time, inden de 
andre afdelinger kom. Der havde stået fægtning i 
Sundeved om formiddagen, og vi hk ordre til strax  
at rykke over og overtage forposterne paa venstre 
fløj. Jeg trak  med min deling på feltvagt ved Smøl; 
jeg kan huske, jeg afløste min nu afdøde ven Tonnes 
Nielsen af 5te regiment.

Dpf var benimod aften, sneen lå højt og kulden 
var bidende. Denne tjæneste var uvant for folkene, 
og der var en hel del at gøre med at instruere dem 
på rette måde og holde tilsyn med dem. Feltvagten 
stod um iddelbart ved en gård, og det var meget van
skeligt at overholde, at folkene ikke gik derind. Vi 
blev kun eengang foruroligede i stillingen om afte
nen, ved at en vogn vilde ind gennem kæden. Den 
blev naturligvis på højtidelig måde standset og un
dersøgt og til slu tn ing i trium f ført til feltvagten, ti 
det viste sig, a t den indeholdt — en stor gryde med 
varm grød og en forfærdelig hoben velsignede pande
kager, der blev sendt fra pastor Schleppegrell i Bro
ager, som fik et ordentligt hu rra  for denne kæ r
komne gave. Han havde hidtil sendt en sådan leve
ring til forposterne hver aften, efter hvad folkene i 
gården sagde; men det var vist sidste aften, det lyk
kedes ham at indsm ugle den contrebande. Preusser
ne afspærrede Broagerland næste dag. Det kan nok 
være, det kom tilpas, man løb om kring og gum lede 
på pandekager, een i hver hånd, og folkene udbrød i 
lovtaler: »Det var dog en stadsm and, den præst«.
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Eller: »det var da fanden til præst«, noget som hans 
kusk hørte på med megen selvbehagelighed og vær
dighed, idet han sagde: »Ja, han har været captain 
selv, han var med i forrige krig, han veed nok, hvor
dan det går til og hvad slunkne m ennesker træ nger 
til«. Jeg vilde i al stilhed stikke ham en god drikke
skilling i hånden, men han var ikke til a t formå at 
tage imod den. Han havde sine faste instruxer. Fol
kene i gården var forresten også mageløs flinke imod 
os, kom med mælk til grøden, og hele natten, hver 
gang en afdeling kom tilbage fra posterne, kom pi
gen ud med kaffe til dem. Det var sådan en sød 
pige!!

Da det blev lyst, sås der jawnligt fjendtlige pa
trouiller i terrainet; men de kom ikke op imod os. 
Den nat havde vi forresten de første vitterlige deser- 
teurer af 12te regiment. En patrouille på tre mand 
var sendt ud foran Bøffelkobbel, deres fører var en 
lille undersæ tsig m and ved navn Holz, de to andre 
vilde med m agt tvinge ham til a t desertere med dem, 
men han rev sig løs, og da de så gav sig til at løbe, 
skød han på dem. Skuddet hidkaldte en ny pa
trouille, men de blev ikke indhentede. Om form id
dagen var det solskinsvejr, det gottede os ret. Så 
kom afløsningen om eftermiddagen, derpå rykkede 
compagniet hen i Skansen no. 2. Der blev udstillet 
enkelte poster foran skansen, og patrouille udsendtes 
for at holde forbindelse vedlige til bægge sider. Dette 
blev meget besværligt, ti henad aften begyndte det 
med stæ rkt snefog, som tiltog ud på natten. P a
trouillen kunde ikke længer finde vej og afløsningen 
ikke finde posterne; jeg m åtte tilsidst selv ud at fin
de dem, hvilket om sider lykkedes, og hvor jeg fandt 
nogle poster i sne til m idt op på livet. løvrigt til-
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bragte jeg tiden i blokhuset i skansen, hvor jeg stif
tede bekendtskab med lieutnant Anker. Vi blev dær 
til den anden dags efterm iddag og lå så et døgn i 
barakkelejren ved Åbenråvejen, og derefter et døgn 
i Sønderborg kirke.

Kirken var opfyldt med halm, og dær lå hele re
gimentet. Vi havde begyndt at få naturalforplejning 
undtagen den dag, vi stod på forpost, da m åtte vi 
ikke koge mad, ellers begyndte vi nu at øve os på 
den finere m adlavning, jeg gjorde m it første forsøg 
med en bøf, men den blev noget sej og så ud som 
kogt. Så rykkede vi i cantonnem ent på øens østkyst. 
Compagniet kom til at ligge i en lille by Sarup. Dær 
lå vi sex dage, og det kunde vi nok trænge til. Toi
lettet var ikke i den bedste orden, og navnlig ud rust
ningen kunde trænge til at efterses. Geværerne, der 
havde været ladte, siden vi rykkede på forpost, 
skulde aflades. Jeg syntes det var synd at spilde de 
skud og foreslog derfor captainen at lade folkene 
skyde til skive med dem. Det blev allernådigst be
vilget, og efter at jeg den næste morgen havde fun
det en bekvem skydeplads ved M umm ark Strand, 
holdt jeg så skiveskydning næste dag. Captainen 
sad hjemme og plejede sit legeme, m ærkværdig lidt 
vi i det hele så til ham, han var også kun en slags 
stråm and. Det faldt ret i folkenes smag, de overbød 
hinanden i bestræbelsen for a t træffe. Så skulde ge
værerne grundigt efterses; jeg fik bøssemageren med 
næste dag i den anledning; de træ ngte sandelig 
hårdt. Så var der jo forresten nok at gøre med læ
dertøj og m undering og navnlig med fodtøj. Jeg var 
indkvarteret hos en snedker, rigtig flinke folk, det 
var kun et lille hus, men alt propert og net. Her fik 
jeg egentlig først tid til at pleje mit ben, ti det var

3
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fremdeles ikke lægt. Jeg kan godt huske, at jeg 
hengav mig meget de dage til brugen af koldt vand, 
udvortes naturligvis, og fortsatte dette under hele 
felttoget, hvor tid og lejlighed gaves, således at jeg 
ofte i en port har fået mig en afrivning i et vådt 
lagen.



Brik Ponloppldan den in d e  ofi AIs.
Af Marius Kristensen.

Fra ridefogden Erik Knudsen på Bjærggård i 
Sønder Broby sogn på Fyn nedstam m er den danske 
præste- og embedsmandsslægt, som lavede deres 
fødesogns navn B r o b y  om til det latinske Pontop- 
pidan. Mange af slægten har ydet et godt arbejde i 
D anm arks tjæneste lige fra de første Broby-sønner — 
en af dem skrev den første større danske sproglære 
— til generalkonsul H e n d r i k  P o n t o p p i d a n  i 
Hamborg,hedesagens og husmændenes utræ ttelige 
talsm and, og præsten Dines Pontoppidans begavede 
sønner, blandt dem den H e n r i k  P o n t o p p id  a n, 
som sang velkom stsangen til de hjemvendte danske 
Sønderjyder.

Den første H e n r i k  P o n t o p p i d a n  var gift 
ined Anne Krabbe (af den skånske slægt) og havde 
bl. a. en søn L u d v i g  P o n t o p p i d a n ,  som blev 
stiftsprovst i Arhus. I sit andet ægteskab fik Ludvig 
Pontoppidan sønnen E r i k ,  som er født i Århus den 
24. avgust 1698. Hans første minde ræ kker tilbage 
til begyndelsen af avgust 1700. Da Karl XII den 4. 
avgust gik i land ved Humlebæk, nåede rygtet snart 
til Arhus, og den lille dreng fik lov at pønse på, hvad 
det var for en, m an kaldte f j e n d e  n, og som satte 
hele landet i sådan en uro. Det er vist meget få 
børn, der kan huske en begivenhed, som ligger forud 
for det fyldte andet år; det kunde altså  Erik Pontop
pidan. Ligesom han tidlig tænkte over, hvad han 
hørte, var han i det hele et opvakt og livligt, nok 
også noget vildt barn, og stod i høj yndest hos fa-

3*
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eierens nærm este overordnede, biskop Johan Braem, 
som tog ham  med som rejseselskab på en rejse til 
Viborg.

Men da han er fyldt 8 år, dør bægge hans forældre, 
først faderen, og et halvt år efter moderen. Hjemmet 
blev opløst og de yngre børn sat ud hos slægtninger. 
E rik  kom til en fjærn slægtning på Kokkedal ved 
Limfjorden, men da han trods ejerens godhed for 
ham  ikke havde det godt, kom han efter halvandet 
års forløb (i 1709) til Fredericia, hvor hans 19 år ældre 
halvbroder, Mag. H enrik Pontoppidan, var blevet 
tysk sognepræst (garnisonspræst). Her oplevede han 
kongebesøget i Kolding i peståret 1711, og det er ikke 
underligt, a t drengen syntes, de prægtigt klædte hof
folk havde det som i himmelen. Mindst drømte han 
om, a t han engang selv skulde m ættes og træ ttes ved 
mange års hofliv.

Fredericia med sin væsentlig tyske garnison gav 
drengen lejlighed til at lære sig a t forstå og tale 
tysk, hvad han senere fik nytte af, men da skolen i 
Fredericia ikke var god, satte broderen ham  et par 
å r  i huset hos præsten Ove Guldberg i Barrit, som 
holdt en slags privat læ reanstalt. Han blev student 
fra Fredericia skole 1716 og blev rus, da russerne 
(Peter den Stores soldater) satte deres præg på* ho
vedstaden. Sine eksam ensstudier gennemførte det 
vel begavede unge menneske på lige så kort tid som 
Holberg, 2 å r trods adskillig tids fraværelse fra Kø
benhavn, væsentlig på grund af pengemangel. Men 
hverken i studenterlivet eller det vågnende religiøse 
(pietistiske) liv tog han del; og så snart han havde 
taget sin teologiske eksamen (med 2. karakter), drog 
han bort fra byen og slog sig ned hos en m orbroder 
i Holsten.
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Denne m orbroder var en ikke helt alm indelig 
mand. Han havde været fransk gendarm officer og 
var derfor godt hjemme i det franske sprog. Senere 
havde han været kaptajn  i den danske hær, men ef
ter a t have ægtet en rig dame blev han godsejer og 
levede nu i ro med sin familie. Han havde et godt 
lille bibliotek, især franske opbyggelsesboger, og da 
han havde flere voksne sønner og døtre hjemme, 
holdt lian ikke blot huslærer, men søgte også selv 
a t sætte belærende sam taler i gang, tit på fransk. 
Hans dygtighed i det franske sprog var så kendt, a t 
den danske regering brugte ham  til at oversætte 
stridsskrifterne mod Gottorp på fransk. I hans hus 
tilegnede den lærelystne unge m and sig ikke blot 
færdighed i det franske sprog, men gennem sin læs
ning og sam talerne med m orbroderen blev han k ri
stelig vakt. Han kom dertil som en temmelig søv
nig men rettroende teolog, men da han rejste derfra, 
betød kristendom  for ham noget langt større end 
teologi. Han blev fra den tid af, om end noget pie
tistisk  påvirket, ualm indelig frisindet i sit forhold 
til andre kristne, ikke blot reformerte, men også ka
tolikker, hvorsom helst han fandt virkelig fromhed.

I foråret 1719 drog han til K ristiania for at til
træde en plads som huslæ rer hos en general. Da han 
kom til Norge, var pladsen besat. En ven foreslog 
ham at søge en af de ledige feltpræst-stillinger. Men 
han vilde ikke bestikke biskop Deichmann, og fik 
derfor ikke pladsen. Snart fik han dog en anden 
lærerstilling, og i sommeren 1720 drog han uden
lands som rejseledsager for søhelten Ivar Hvitfelds 
søn Claus. Rejsen gik over Nederlandene, hvor han 
venskabeligt omgikkes reform erte præ ster og besøgte 
dronning Elisabets (Kristiern II.s dronnings) grav i
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Gent, og derfra til England. De engelske kirkefor
hold tiltalte ham ikke meget, og da han så. Shake
speares »Hamlet« på teatret, fæstede han sig nok mest 
ved de uhistoriske træ k i stykket. Der er intet, som 
tyder på, at England har haft en lignende betydning 
for Pontoppidan som nogle å r  tidligere for Holberg.

F ra England blev Pontoppidan kaldt hjem for at 
overtage et præstekald på Fyn, men det gik som i 
Norge, da han kom, havde en anden fået kaldet. Dette 
blev anledningen til, a t Pontoppidan kom til Als.

Hertug J o a c h i m  F r e d e r i k  af Nørborg, Sø- 
bygård og Pløn havde selv ingen sønner, og hans nær
meste slægtninge var fætteren, hertug J o h a n  
A d o l f  F e r d i n a n d  C a r l ,  som var katolik  og 
derfor ikke kunde arve i det danske rige, og broderen 
C h r i s t i a n  C a r l s  søn i et ustandsm æ ssigt ægte
skab, C a r l  a f  C a r 1 s t e i n. Den fynske frue, som 
havde interesseret sig for Pontoppidan, skaffede ham 
nu 1721 pladsen som læ rer for Carl af Carlstein, der 
efter sin faders død opholdt sig i Nørborg. Stillingen 
blev meget kortvarig, da hertugen døde allerede i 
februar, og den unge herre så blev hentet til Køben
havn for at være med ved arveordningen, som varede 
både år og dag; imens havde Pontoppidan lidt a r
bejde med at undervise hans søster isæ r i fransk, men 
ellers megen tid til sin egen rådighed, som han an
vendte til læsning og musik, men også til a t lære 
landet og folket at kende. Im idlertid blev han 1723 
kapellan i Nørborg og giftede sig med en præ stedatter 
fra Barrit-egnen, Francisca Toxverd. Hans ny stil
ling skaffede ham  ikke få ubehageligheder, da hof
betjentene var fornærm ede over, at han rævsede deres 
lævned, og sognepræsten fandt ham alt for lidt ret
troende. Det var derfor sikkert en lettelse for ham,
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da lian 172(1 blev sognepræst i nabosognet Havnbjerg, 
men også derhen fulgte striden, da den nørborgske 
præst som provst skulde indsætte ham  i hans ny em
bede. Provsten vilde også tvinge ham til at under
skrive Concordieformelen, som aldrig  var blevet an
taget som bekendelsesskrift i den danske Kirke. Dette 
satte Pontoppidan sig bestem t imod (hans sogn lå jo i 
Odense stift), og da hertug Johan Adolf Ferdinand 
Carl døde uden arvinger (1729), og også de holstenske 
dele a!f slægtsarven tilfaldt herren af Carlstein, blev 
der truffet den ordning, a t de sønderjydske dele af 
hertugdøm m et (Nørborg og Søbygård på Ærø) gik 
over til kongen, og dermed ophørte den særlige her
tugelige kirkestyrelse, og Pontoppidan fik fred. 1730 
døde hans hustru , som længe havde været meget 
svag, og næste år ægtede han Helena Danielsen fra 
Sønderborg. Endnu i 3 år sad han som sognepræst i 
Havnbjerg, til han i 1734 uden ansøgning blev kaldet 
til slotspræst i Frederiksborg, og 1735 til dansk hof
præst.

Her skal vi ikke dvæle længe ved hans senere 
skæbne. Han blev efter Helena Danielsens død endnu 
engang gift, med Johanna Maria Hofmann fra Ska>r- 
rildgård, han blev efter kongeskiftet, 1747, biskop i 
Bergen, men kaldtes 1755 tilbage til København for at 
lede universitetets omdannelse som dets prokansler. 
1764, den 20. december, døde han i København, sikkert 
mere end mæt af verdslig ære.

Men vi skal se lidt på, hvad opholdet på Als betød 
for ham, og hvad han derved kom til a t udrette.

Pontoppidan var på Als om trent i 13 år, han var 
23 år, da han kom dertil, og 36, da han flyttede der
fra. Han kom der som en u n g  mand, næppe særlig 
umoden, men dog endnu påvirkelig og modtagelig i
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sindet. Han var på forhånd stem t lidt pietistisk, og 
på grund af hele sin udvikling så han venligt til de 
reformerte, selv om han ikke var rokket i sin lu ther
ske overbevisning. Ved det hertugelige hof var der 
flere, fromme damer, som var reformerte, og hans 
sam taler med dem bidrog til at styrke ham  i den op
fattelse, han allerede havde tilegnet sig. Den blev 
han da også tro hele livet igennem, og han blev al
drig nogen teologisk kam phane, selv om han engang 
imellem kæmpede for freden. Hans strid  med sogne
præsten var netop af den art, men han beklager selv, 
at han lod sig ægge til a t forfatte et stridsskrift i ste
det for udelukkende at virke gennem sin forkyndelse. 
Således blev hans ophold ved det lille nørborgske hof 
af betydning for hans personlige udvikling som præst.

Den første stilling gav ham rigelig fritid, og denne 
fritid brugte han til læsning, især af historiske og k ir
kehistoriske værker. Også efter flytningen til Havn
bjærg, hvor han havde kapellan, fik han tid til læs
ning, og han begyndte allerede nu ved brevveksling 
med præ ster rund t om kring i landet a t skaffe sig op
lysning om mange forhold i de forskellige egne. Hans 
skrifter fra Als-tiden, som alle er forfattede på tysk, 
til dels fordi han ønskede a t oplyse udlændinge om 
danske forhold, giver allerede grundtræ kkene af hans 
frem tidige virksomhed.

Han var jo præst, og derfor er det naturligt, at 
han begynder med religiøse skrifter. Herhen hører 
den »Samtale mellem en mere end rettroende præst, 
.en stadssekretæ r og en enfoldig borger om religionen 
og lærens renhed«, hvori han søgte a t forsvare sig 
overfor sognepræstens blinde nidkærhed. Og herhen 
hører endnu mere det »Troens klare Spejl«, som han 
udgav 1727, og som senere i dansk oversættelse (1740)
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også i Danm ark blev et meget læst opbyggelsesskrift, 
1 det hele gik han meget op i sin præstegærning. 
Han samlede nabopræsterne til drøftelse af spørgs
mål, som meldte sig hos dem under deres gærning 
som sjælesørgere, og han holdt flittigt bibellæsninger, 
om sommeren i kirken og om vinteren i sin præste
gård, og ved dem kom han de enkelte m enigheds
m edlemm er nærmere. Da han senere blev biskop i 
Norge, var han ikke yndet af præsterne, fordi han 
stillede strænge krav til dem, medens alm uen syntes 
godt om ham, fordi han var »en gemein mand«. Den
ne ævne til at kunne omgås jævne folk på en jævn 
måde havde han åbenbart allerede på Als, hvad vi bl, 
a. ser af følgende, som han fortæller i sit lævnedsløb.

»Ved M ikkelsdags-tid [1733] kom en særdeles gud
frygtig bondekone ved navn K a r e n  J e p p e s  til 
mig med de ord: Kære fader, for Guds skyld gør alt 
hvad I kan til opbyggelse, den stund I er her; ti det 
varer ikke længe, så m ister vi eder. Derfor brug eders 
korte tid, at endnu nogle syndere m åtte omvendes. 
Jeg vilde vide grunden til hendes spådom; den vidste 
hun ej selv, men græd og sagde, det bares hende så 
for. Når hun tænkte på mig, sagde hendes hjæ rte, 
at jeg snart gik bort, men hvad vej vidste hun ikke, 
men hun skulde og m åtte opm untre mig, som sagt 
er. Dette havde hun ofte tilforn gjort, uden a t be
råbe sig på en motiv af skilsmisse. Skulde jeg (som 
årlig skete dengang) rejse til Flensborg, da kom 
denne kone, som var en af de retsindigste kristne, 
jeg nogen tid h a r kendt, og bad mig ågre med m it 
pund blandt fremmede så vel som hjemme, og vogte 
mig for m indste uforsigtighed, efterdi mange så på 
mig og ventede meget af mig.«

Den dristighed, hvormed bondekonen form aner
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præsten, og den måde, han tager mod form aningen 
på, vidner godt om det forhold, der bestod mellem 
ham  og hans menighed. Der er også, som vi senere 
skal se, andre træk, tler vidner i samme retning.

Men den læselystne unge præst nøjedes ikke med 
religiøse skrifter. Det m indeskrift om København 
(»Memoria Hafniæ«), som han udgav 1729, D anm arks
beskrivelsen (»Theatrum Daniæ« 1730) og beskrivelsen 
af reform ationen i Danm ark (»Kurzgefasste Reforma- 
tionsgeschiehte« 1734) vidner om vidtrækkende hi
storiske og topografiske studier og er forløbere for 
hans senere stor virksom hed i disse retninger.

Mere um iddelbart knyttet til Als er en bog, som 
han i det væsentlige samlede allerede 1729, men først 
udgav ved Reform ations-jubilæet 1730: »Everriculum 
fermenti veteris papistici et diabolici« (Fejekost til at 
udrense den gamle papistiske og djævelske surdej). 
Det er et af de vigtigste skrifter til oplysning om 
overtroen i Danm ark, og er da også for nylig udgi
vet i dansk oversættelse (ved Jørgen Olrik). Her har 
han benyttet meddelelser fra mange kanter af lan
det; han fik jo efterretninger fra mange sider til den 
Danm arksbeskrivelse, som han først langt senere 
skulde begynde at udgive, den berømte »Danske At
las« (1703 flg.), forløberen for Traps »Danmark«. Men 
ira  Als stam m er nogle af de vigtigste meddelelser. 
Således har hans nabo, præsten C. Brandt i Guderup, 
fortalt ham om en kone i Egen (død før 1720), som 
morgen og aften bad til T h o r !  Han kender brugen 
af hørfrø til at fordrive spøgelser med, arvesølv, k ir
kegårdsm uld og juleaske til at læge sygdomme, og 
messevin til at forjage susen og klingren for ørene. 
Han ved, at man sæ tter m ajrøn især Valborgaften i 
stalde, på m øddinger osv.
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Men hans meddelelser kan blive mere person
lige. Han siger om en skik »i mit sogn. En barsel
kone, der efter barnefødselen a tter skal indledes i 
kirken, må vogte sig for a t røre ved den indledende 
præsts kjole eller ved kirkedøren, ellers vil det spæde 
barn få lige så mange bylder, som kirkedøren har 
nagler; m idlet herimod er: stiltiende at holde det 
lille barns linned op til kirkedøren.«

Endnu nærm ere kilden kom m er vi, når han for
tæller om, hvad der »engang slap min tjenestepige ud 
af munden, idet hun, adspurgt om hvorfor hun ikke 
vilde spinde [mellem jul og nyår], for ram m e alvor 
svarede: Fordi Vorherre e r endnu h e e n  (som hun 
sagde på Alsinger).« U dtrykket heden i betydningen 
u d ø b t  har Feilberg endnu hørt i Mellemslesvig 
(Medelby), når faderen overgav gudmoderen det lille 
barn med de ord: Her bringer æ dig et hedent barn, 
bring mig et kristent tilbage! Det er morsomt at 
lægge mærke til, hvorledes Pontoppidan husker det 
lille ord.

Han kender også »brandbreve, som sikrer et hus 
mod brand eller dæmper opstået ildebrand. Jeg har 
selv som øjenvidne truffet en sådan seddel hos en 
mand i m it sogn, hvem jeg, da en ildsvåde truede 
vort nabolag, så u træ ttelig  vandre uden om vulka
nen med dette lille brev i hånden.«

Men der er andre vidnesbyrd om, at Pontoppidan 
har haft både øjne og øren åbne, når han færdedes 
på Als.

I Almindelighed kan man måske nok sige om 
Pontoppidans store værker, at de udm æ rker sig mere 
ved deres bredde end ved deres dybde, at de er mere 
fyldige end grundige. Men det skal dog ikke glem
mes, at hans store kirkehistorie (»Annales ecclesiæ



44 Marius Kristensen.

Danicæ«. I—IV, 1741—52) og »Danske Atlas« er forud
sætningen for Helvegs k irkehistorie og Traps »Dan
mark«. I et par små afhandlinger, som står i Viden
skabernes Selskabs Skrifter I (1745) har han im idler
tid vist, at han, når han har tid, og stoffets overvæl
dende masse ikke nøder ham  til a t benytte fremmed 
hjælp, kan skrive så god videnskab som nogen.

Den ene af disse afhandlinger er: »Om det danske 
Sprogs Skiæbne udi Sønder-Jylland eller Slesvig«. 
Afhandlingen er af den største betydning, fordi det 
er den første, der offentligt påviser, hvorledes det 
danske sprog undertrykkes i Sønderjylland. At Pon- 
toppidan er udpræget dansksindet, skønt han har 
prædiket f. eks. tysk i Nørborg, er tydeligt nok. Han 
var nok også en af de første præ ster i hertugdøm met, 
som benyttede den 1725 givne tilladelse til helt a t 
undlade at bruge det latinske sprog i messen. I denne 
afhandling er hans opfattelse tydelig nok.

Han siger, at Slesvig regnes til de tyske lande, 
men med urette. De tre fjærdedele af befolkningen 
på landet taler ikke andet end dansk i deres huse 
(én fjærdedel taler tysk, nogle få frisisk). Han drager 
også en sam m enligning mellem tyskens stilling som 
overklassesprog her og i de baltiske lande. Som vid
nesbyrd om landets gamle danskhed nævner han 
s t e d n a v n e il e, og tager her sine eksempler fra  
det fortyskede Sydslesvig, og r u n e s t  e n e ne (man 
kendte dengang kun Hovslund-stenen). Endvidere 
frem drager han kirkehistoriens vidnesbyrd (at lan
det hørte under Lunds ærkebiskop), lovgivningen 
(Viborg landsting) og den alm indelige historie.

Arsagerne til fortyskningen finder han i tre be
rømmelige regenters fejlgreb: Valdemar Sejrs opret
telse af hertugdøm m et, dronning Margreten afståelse
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af dette til cle holstenske grever, og K ristian III.s de
ling af hertugdøm m erne. Han ser de tysk fødte su
perintendenters indflydelse, især Stephan Clotz’s, »da 
han m idt i forrige seculo ren t afskaffede det danske 
og indførte, til alm uens store sorg og græmmelse, 
skønt præsteskabet til behag, tysk sprog i alle angel- 
ske k irker . . . .  hvor dansk tales i hver bondes hus, 
men aldrig høres en dansk prædiken.

Udi det store Tønder-am t så og i am tet Brønlund 
eller Åbenrå, hvor tysk er endnu langt m indre be
kendt end i Angeln, havde selvsamme m er end dum 
dristige forsæt denne time været udført, hvis den 
fyrstelige Gottorpske regering var bleven ved m agt; 
ti dermed lod sig afgangne provst Koch ofte forlyde, 
sigendes det var hertug Friderich, som endte sit løb 
i den polske krig, hans fulde agt, a t hvis han var 
kommen hjem til rolig regering, vilde han med rod 
udrydde det danske sprog af alle sine kirker.«

D.er h a r været nogen tvivl om, hvor Pontoppidan 
har disse efterretninger fra, men der kan ikke være 
tvivl om, hvad han mener om sagen. Han kender det 
danske sprogs stilling, og hvad han meddeler, har 
den hensigt, a t henlede de styrendes opmærksomhed 
på det misforhold, som råder. Man har da også 
ment, at han har været med til at frem kalde det re
skript, som 1736 (17. maj) blev sendt generalsuperin
tendent Conradi om en redegørelse for skolevæsenets 
tilstand i hertugdøm m et; det følgende år afkrævedes 
der provsterne en indberetning om den kirkelige til
stand. Det er muligt, a t han og den tyske hofpræst 
Bluhme, som jo var nordslesviger af fødsel, har haft 
del heri. Meget kom der jo ikke ud af de store for
beredelser, selv om de førte til brugen af danske sal
mer ved de danske gudstjenester enkelte steder, som 
i Højer.
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Men af Pontoppidans afhandling blev det ialfald 
k lart, at det sprog, som taltes i Sønderjylland, var 
godt dansk, og mange af de ord, han meddeler, stam 
m er sikkert fra Als. Jeg skal anføre følgende:

h e t mere
b 1 e e senge-lagen
b o e 1 bondegård
fr a m g u l v forstue
f o e r h e m m e t vest eller camisol
g å r d have; gærde
h e d e brygge
h å n d k l æ d e r hansker
k o s t bryllup
k o 1 1 i f undertrøje
k å d landsbyhus
k l ø v inderste kam m er
1 a n d s e r fæstebonde
ø v e , ø y t e råbe
p i s e 1 stor stue
p r i g 1 e binde strøm per
r a y snart, hastig
s ø w e n s sovekam m er
s t a e  h1) strippe
t i k o t tidsfordriv
v e u s gedehams
u n d e n m iddagsm ad

Pontoppidan er vist for øvrigt den første, som 
har om talt forskellen mellem østjysk og vestjysk. 
Sønderjysk går jo her sammen med vestjysk og siger 
æ m a n d ,  mens østjysk h a r m a n d e n  ligesom 
skriftsproget. Pontoppidan siger: »dette æ hersker 
ej alene i Sønder- men også i en stor del af det an- 
grænsende Nørre-Jylland, nemlig indtil hen imod

T) vist fejl for s t a p .
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Skanderborg«. Om han ha r kendt dets udbredelse 
længere nordpå i Vestjylland, er usikkert.

I den anden afhandling i Vidensk. Selsk. Skr. 
undersøger Pontoppidan, hvad det oprindelige for
mål har været med bygningen af en jættestue, som 
var udgravet på Sjælland. Hans afhandling hører til 
det bedste af ældre oldgranskning, men hovedindhol
det vedkommer os ikke her. Derimod lægger vi 
m ærke til, a t han også her kom mer ind på m inder 
fra sin Alsinger-tid. Han skriver nemlig et sted: 
»Så vises og i Kæynesz sogn på Als en meget berygtet 
røver-kule eller hule kaldet Kay-hule, hvor en navn
kundig søhane eller fribytter Kay skal have haft 
sit opholds og tilflugts sted.«

Vi ser således, a t Erik Pontoppidans 13 å r  på Als 
h a r haft betydning for hans udvikling på forskellig 
måde, men også a t han efter ævne og lejlighed h a r 
søgt a t afbetale den gæld han stod i til denne »lyk
kelige ø«.



I Krigens Vold.
V. Under Verdenskrigen i Afrika. 

Af Anker Nissen.

Allerede den 31. Juli 1914 blev jeg indkaldt til 
Kiel, hvor jeg i ;\arene 1910—1913 havde aftjent min 
Værnepligt, M obiliseringsdagen var jo som bekendt 
først den 2. August. I Kiel var jeg beskæftiget paa 
forskellige Kontorer indtil i Februar 1915, og jeg 
troede bestem t at kunne blive paa saadan en Post, 
indtil Krigen snart fik Ende, for hvem troede den
gang, at Krigen skulde vare saa mange Aar, som den 
gjorde. Skæbnen vilde det anderledes for mig. Den 
7. Februar 1915 fik jeg Ordre til, samm en med 6 andre 
Kam m erater den 8. at rejse med Morgentoget til 
W ilhelm shaven, den største tyske M arinestation ved 
Nordsøen, for der at afvente nærm ere Ordre. Ankom
men til W ilhelm shaven blev vi ført om Bord i en i 
Krigshavnen liggende Handelsdam per, stor 6,400 t., 
oprindelig engelsk Damper ved Navn »Rubens«, som 
Tyskerne ved Krigens Udbrud havde beslaglagt i 
Hamborgs Havn. 1 Løbet af Dagen samledes her ca. 
30 Mand, næsten alle Sønderjyder, som skulde danne 
Besætningen om Bord. Skibet blev i Hast lastet med 
store hemm elighedsfulde Kasser, og da vi ikke maax- 
te forlade Damperen, ejheller skrive hjem til vore 
Paarørende, var Spændingen stor hos os. Denne 
Spænding blev endnu større, da vi lige før Afrejsen 
tog en større Dækslast Tømmer og Brædder om Bord 
til langt op over Rælingen.

Da jeg mærkede, at der var noget særligt paa 
Færde, og at vi skulde sendes ud uden at have sagt
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Farvel til vore Nærmeste, lykkedes det mig med me
get Besvær at komme i Land, og jeg fik ogsaa telegra
feret til min Forlovede, nuværende H ustru, om ufor
tøvet samm en med min Fader at komme til en lille 
By Varel nær W ilhelm shaven for at tage Afsked med 
mig.

Den 18. Februar om Efterm iddagen forlod vi 
W ilhelmshaven med Kurs mod Nord, intet anende 
om, hvad vi skulde, eller hvor vi skulde hen. I Lø
bet af Natten, medens vi opholdt os i Farvandene om
kring Helgoland blev Damperen m alet og udstyret 
til a t ligne en dansk Handelsdam per. Besætningen 
var dansktalende, K ahytterne var udstyret med dan
ske Billeder, og Skibet var i Besiddelse af et Danne
brog, som skulde hejses i Tilfælde af, at vi blev an
holdt af et fjendtligt Fartøj.

Paa vor Sejlads gennem Nordsøen blev vi ledsa
get af en Undervandsbaad og en Zeppeliner, sidst
nævnte m aatte Dagen efter nødlande paa Fanø. Vi 
sejlede langs med den jydske Kyst, forbi Skagen, gen
nem Skagerak, passerede her en Del danske, norske 
og engelske Fartøjer, der selvfølgelig antog os, med 
den høj Tøm merlast, for en alm indelig dansk Han
delsdamper, Skorstenen var forsynet med et af de 
danske Skibsrederiers Mærke. Turen gik helt op 
langs den norske Kyst, men da vi kom ud for Har- 
dangerfjord, blev Vejret meget daarligt med stæ rk 
Snestorm fra N. V., K aptajnen tog saa den Beslutning 
at bryde igennem den engelske Blokade mellem Shet
landsøerne og England, Ordren lød oprindelig paa at 
sejle helt op til Island og derfra tage Kurs mod Syd
vest. Her modtog vi af Kaptajnen den officielle Med
delelse, at Damperen var lastet med Proviant, Am
m unition og andet Krigsm ateriel til den tyske Koloni

4
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T y s k  0 s t A f r i k a og sam tidig ogsaa til den tyske 
Krydser »Königsberg«, der laa indespærret i Rufidji- 
floden.

Begunstiget af det daarlige Vejr lykkedes Gen
nem bruddet af Blokaden, og Dagen efter stod vi med 
Kurs mod Sydvest efter Buenos Aires i Sydamerika. 
K aptajnen var bl. a. ogsaa forsynet med falske Papi
rer, som lød paa en Tøm m erlast til et F irm a i Bue
nos Aires og efter at Kursen efter 14 Dages Sejlads 
m aatte ændres efter Sydøst, lød Papirerne paa et 
F irm a i Beira i Portugisisk Østafrika. Efter 3 Ugers 
Sejlads passerede vi de Kap Verdiske Øer, Havet var 
b lankt som et Spejl, og denne Sejltur var en Nydelse; 
med kun 2 km Afstand sejlede vi forbi en af de stør
ste øer. Derefter satte vi Kurs mod Syd forbi St. He
lena og derefter mod Kap det gode Haab, som vi run 
dede med kun 2' Sømils Afstand uden at blive an
holdt af engelske Krigsfartøjer. Vi sejlede langs med 
Kysten forbi den franske 0 »Madagaskar«, og om
kring den 9. April passerede vi Comore Øerne, fra 
hvilket T idspunkt Spændingen og Faren blev større; 
vi havde nemlig endnu in tet Radiotelegram  m odtaget 
fra Krydseren »Königsberg« paa Grund af, at Øst- 
afkrika im idlertid var blevet blokeret af engelske 
Krigsskibe; saaledes blev blandt andet »Königsberg« 
bevogtet af ikke m indre end 20 engelske Krigsskibe. 
Meningen var nemlig, a t K. skulde bryde ud, træffe 
os i Rum Sø og saa overtage den Ammunition, som vi 
havde med til den, og derefter skulde vi saa anløbe 
den første den bedste Havn og aflevere Resten til 
Kolonialtropperne. Da vi im idlertid ikke modtog 
nogen Ordre besluttede K aptajnen at anløbe Øen 
Aldabra, der er den største 0  i Øgruppen »Sersheller- 
ne« i det indiske Ocean. Kursen gik direkte mod
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Kysten ,og vi, Besætningen, havde det stille Haab at 
blive her paa denne interessante 0  et Par Dage, vi 
antog nemlig, at Øen var ubeboet, men da vi kom ind 
under Land opdagede vi Bygninger, og en Kano besat 
med 10 Indfødte og tilsyneladende 1 Europæer sej
lede os imøde. Føreren, en Franskm and var helt for
bavset. da vi fortalte ham (nu i April 1915), at der 
var Krig i Europa. Øens Befolkning, Straffefanger, 
Negre og B astarder var uden E fterretning om Kri
gen, da Øen nemlig kun hvert Aar blev anløben 
a? en Sejler med Proviant. Disse 10 Mand hav
de om Morgenen været paa Skildpaddefangst, og i 
Bunden af Kanoen laa der 10 store Skildpadder, hver 
paa ca. 3—400 Pd. Mod Udlevering af Proviant be- 
staaende af Salt, The og Sukker fik vi saadan en 
Skildpadde om Bord, Forplejning nok til hele Mand
skabet i 3 Dage. Æggene smagte som Hønseæg. Det 
kan jo ikke nægtes, a t det begyndte a t blive in teres
sant, og vi tænkte os tilbage til Drengetiden, da vi 
læste om Robinsons eventyrlige Rejser og Oplevelser. 
Ønsket om at komme i Land blev snart opfyldt, da 
3die Styrm and, en ung Mand Elberg fra Aabenraa, og 
jeg roede i Land for at undersøge Forholdene lidt 
nærmere.

Den 12. April om Natten fik vi Forbindelse med 
»Königsberg« med Ordre til den 14.de om Morgenen 
at anløbe Havnen »Tanga«, en By i den nordlige Del 
af Kolonien, men da Telegramkoden, som blev brugt, 
var Englænderne bekendt, og de altsaa vidste, at vi 
kom, kunde vi sejle lige ind i Løvens Gab. Og det 
gjorde vi ogsaa.

Da vi den 14.de om Morgenen naaede den a fri
kanske Kyst, og Dagslyset brød frem, blev vi ind
hentet af den engelske Krydser »Hyacinth« der sendte

14.de
14.de
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os det første Skud som Stoppesignal. I Stedet for at 
stoppe, lod Kaptajnen hejse det tyske Handelsflag 
der selvfølgelig blev besvaret med G ranatsalver fra 
Krydseren. Denne kunde sejle 24 Sømil i Timen, hvor
imod vi kun 14, saa det var um uligt for os at naa 
Tangahavnen, hvorfor Kaptajnen besluttede at sejle 
ind i »Mansabugten«. Engelskm anden fulgte efter 
os udspy ende en Masse af Granater, der resulterede i,

Efter Sænkningen.

at vort Skib snart stod i lys Lue (paa Grund af Tøm
m erlasten). Vi var jo Soldater og m aatte holde ud, 
indtil vi fik Ordre til at gaa i Baadene og forlade 
Skibet. Inden vi naaede Land — de sidste 100 m 
m aatte vi svømme — var 6 Mand af Besætningen 
haard t saaret. Forinden vi forlod Skibet, var Bund
ventilerne aabnet, og Skibet sank, dog var Vandet 
ikke dybere paa dette Sted, end a t vi senere ved Lav
vande kunde entre Skibet som det frem gaar af hos- 
staaende Billede, der jo ogsaa viser R esultatet af den 
G ranatild, Skibet har været udsat for. Paa Stranden 
blev vi anraabt af tyske indfødte Soldater »Askaris« 
med »Nani huko« (hvem der?). Da vi jo dengang
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ikke forstod de Sortes Sprog og altsaa  ikke kunde 
svare, modtog vi ogsaa fra den Side en Geværsalve 
uden at dog nogen af os blev ram t. Vi søgte snarest 
m uligt at komme bort fra Engelskm andens Granat- 
og Maskingeværild. Vi naaede til en lille Bjerghøj 
for at samle Besætningen; herfra kunde vi overse 
bele Bugten, hvor Engelskm anden stadig beskød 
Skibsvraget. Men da Krydseren ved Middagstid an
tagelig i Mening om, at Damperen nu var helt øde
lagt, forlod Valpladsen, besluttede Kaptajnen, der 
ogsaa var haard t saaret, a t Halvdelen af Besætnin
gen skulde blive paa Pladsen og evtl. se, hvad der 
kunde reddes af Skibsladningen. Resten af Besæt
ningen, deriblandt jeg, fortsatte Rejsen til Fods gen
nem det frodige Palnielandskab i Retning af Tanga- 
bven. Den forste Nat overnattede vi hos Indfødte og 
fortsatte næste Dags Morgen vor Vandring mod 
Byen Tanga. Her blev vi indkvarteret paa »Hotel 
Afrika« og hk en rigtig god Behandling efter denne 
ubehagelige Stranding. Derboende Europæere var 
meget interesseret i at høre hjem mefra, da de var 
uden Postforbindelse siden Krigens Udbrud. Kun i 
Smug kunde m an adressere Breve til Am erika el
ler andre neutrale Lande over portugisisk Østafrika, 
der dengang endnu ikke var i Krig med Tyskland.

Efter 14 Dages Ophold i Tanga blev jeg kom m an
deret ud paa en Plantage i Nærheden af Tanga »Am- 
boni« ved Sigifloden, hvorfra de fra Damperen redde
de Varer , blev ekspederet i Sikkerhed til det Indre 
af Kolonien. Tyskerne havde nemlig ved Hjælp af 
Dykkere, Europæere og Indfødte, reddet en Del af 
Ladningen fra den strandede Damper, vel at m ærke 
paa Grund af, at Am m unition og deslige var nedpak- 
ket i tilloddede Kasser.
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Selve Opholdet i Byen Aniboni var for mig me
get interessant, jeg m aatte selv lade de Indfødte byg
ge mig en Hytte af Palmegrene, Sproget »Kisuaheli« 
lærte jeg ved daglig kun at omgaas Indfødte Negre. 
Af de ældre ikfrikanere (de i længere Tid i Afrika bo
siddende Europæere) var vi bleven gjort opmærksom 
paa, at det gjaldt om at bevare en vis Autoritet over
for Negrene, for at disse beholdt den Respekt, som er 
nødvendig overfor Europæerne. Mit Arbejde bestod 
i hver Efterm iddag at tage imod de Varer, som ca. 
300—500 Bærere bragte fra Kysten, og sende dem v i
dere næste Dags Morgen til den følgende Etappe. 
Egnen var meget rig paa Vildt, saa jeg benyttede min 
F ritid  til at gaa paa Jagt. Efter overstaaet Sygdom 
»Malaria« fik jeg om kring Midten af Juli 14- Dages 
Ferie op i Bjergene til Forsøgsstationen »Amani« (det 
betyder »Fred«) sammen med 3 andre Sønderjyder. 
Allevegne blev vi godt modtaget, og Gæstfriheden 
var meget stor blandt Europæerne, hvad vi ogsaa se
nere fik a t føle paa vor Fodrejse ned gennem den 
store Koloni. Ordren til os lød paa, at saasnart disse 
14 Dages Ferie var forbi, skulde vi til Fods rejse ned 
til Rufidjifloden og der gaa om Bord i Krydseren »Kö
nigsberg«. Det var vi jo ikke glade for, en Gang var 
vi jo skudt i Sænk, og at Krydseren »Königsberg« vil
de lide samme Skæbne, var vi tem melig sikre paa. 
Dagen før vor Afrejse kom der da ogsaa telegrafisk 
Meddelelse om, at sm aa engelske Krigsskibe »Moni
torer« havde skudt den i Sænk, og at Besætningen var 
gaaet i Land. Nu skulde vi saa alle samles i Hoved
byen »Dåres sa lam« en By, der ligger 4 Ugers Fod
rejse fra Amani. I Tanga traf vi sammen med vore 
K am m erater fra Damperen, ialt 22 Europaære. Vor 
Bagage blev baaren af 300 sorte Dragere, og hver Eu-



I Krigens Vold.

ropæer havde til sin Betjening 2 Boys. En saadan 
Rejse kaldet »Safari« er jo mere interessant end be
hagelig, der er ingen Veje som herhjemme, men kun 
Fodstier, og Marchen foregaar i Gaasegang, saa det 
var en lang Ende. Over Floderne m aatte  vi i de fle
ste Tilfælde vade igennem Vandet, kun i enkelte Til
fælde stod der sm aa Kanoer til Raadighed, og skulde 
saadan en T ransport paa over 300 Hoveder sættes 
over med Baade, vilde det jo have taget det meste af 
Dagen. Paa denne Rejse overnattede vi i Telte, 2 
Mand i hvert, og den vigtigste Forplejning Høns og 
Æg købte vi hos de Indfødte.

I »Pangani« den første By, vi passerede, blev vi 
modtaget af derboende Europæere, der foranstaltede 
en lille Festlighed for os. Den fortsatte Rejse gik 
gennem store Palm eplantager, M anillaplantager og 
delvis Urskove. Undervejs havde vi altid  god Lej
lighed til at se den store Rigdom af Vildt, som Øst- 
afrika har, bl. a. saa vi Elefantei*, Giraffer, Antiloper, 
store og smaa, Vildsvin i Mængde o. s. v. og Masser 
af Aber af alie Arter.

Efter 2 Dages behageligt Samvær med Europæ
erne i Pangani satte vi i sm aa Baade over Pangani- 
floden for at fortsætte Rejsen i Retning af Dares sa 
lam. Vi m archerede langs med Kysten og naaede ef
ter G Timers Forløb Byen Bunje. Her fandt vi ingen 
Europæere, men kun Indfødte, og jeg, der var Pro
viantm ester, m aatte sørge for Føden til ca. 350 Mand. 
Jeg forhandlede med Jumben (Sognefogden) og købte 
af ham  1 Ko for 30 Rupier (ca. 35,00 Kr.). Koen blev 
straks slagtet, og der var Mad nok baade til os, vore 
Dragere og alle Byens Indfødte. Jum ben sagde, at 
det bedste af Koen var Maven, som han selvfølgelig 
hk udleveret. Til Fest for os blev der om Aftenen
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af ca. 500 Indfødte opført alle mulige Danse. Om Nat
ten m aatte vore Bærere tænde Baal for a t holde de 
vilde Dyr, der om Natten var meget nærgaaende, i 
Afstand. Tidlig om Morgenen fortsatte vi Rejsen i 
flere Dage uden at passere nogen By. Paa denne 
Rejse naaede vi ogsaa til Byen Bagamøjo, en af de 
ældste Byer ved den østafrikanske Kyst, der blandt 
A frikainteresserede særlig er bekendt fra Slavehande
lens Tid. F ra denne By er de fleste afrikanske Eks
peditioner udgaaet til det indre af Landet, bl. a. og
saa Stanleys Eftersøgning efter Livingstones Ekspe
dition. Byen er præget af arabisk Kultur, og de fleste 
Indbyggere er ogsaa Arabere, eller af arabisk Af
stam ning. Da Byens Befolkning aldrig før havde set 
saa mange Europaære paa en Gang, blev vi modtaget 
med Musik og Spil. Selvfølgelig blev der ogsaa her 
boldt Festligheder for os, men allerede Dagen efter 
m aatte vi fortsætte Rejsen for at naa Bestemmelses
stedet Dares sa lam .’Ankommen til denne Hovedby i 
den tyske Koloni blev vi Europæere straks tildelt en 
af Skytteafdelingerne for Dagen efter at begynde Mi
litæ rtjenesten igen. Denne Tjeneste var dog ikke at 
samm enligne med M ilitærtjenesten herhjemme. Vi 
boede paa Hotel og mødte til Tjeneste Klokken G om 
Morgenen. F ra  6—9 opholdt vi os paa Skydebanen 
for at uddanne os til saa gode Skytter, som det for en 
afrikansk Soldat var nødvendigt at være. Dermed 
var Dagens M ilitærtjeneste forbi. Da Dares sa lam 
om trent ligger paa Æ kvator, og vi mellem 9 og 3 
havde en gennem snitlig Varme af ca. 35—10 Grader, 
var det næsten um uligt for en Europæer at arbejde 
i denne Tid. Da Chefen paa den tyske Krydser »Kö
nigsberg« im idlertid hen paa Efteraaret blev Kom
m andant i Dares sa lam, blev jeg forflyttet til Staben
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og fik der Beskæftigelse paa Kontoret. Her havde 
jeg en forholdsvis behagelig Tilværelse til helt hen i 
Foraaret 1916, indtil hvilket T idspunkt Byen var b le
ven forskaanet for fjendtlige Angreb.

I Løbet af det Aar, jeg opholdt mig i Dares sa lam, 
blev jeg ofte inviteret ud paa en større Plantage i 
Nærheden af Byen, hvor Lederen var en Dansker, en 
Hr. Jensen fra Randers. Det var helt morsomt at 
træffe en Landsm and i Afrika og med ham  drøfte alt 
det interessante og eventyrlige i sit eget ModersmaaL 
I Reglen afhentede han os med sin Vogn i Byen, og vi 
forblev saa hele Dagen paa hans Bungalov. Senere 
da jeg kom i Fangenskab og vendte tilbage til Dares 
sa lam, besøgte han mig og rakte mig en hjælpende 
Haand ved at sende mig Frugter og Levnedsmidler. 
Som Dansker var han jo ikke interneret.

Europæerne i Troperne fører en meget fri og be
hagelig Tilværelse, fri for Skat, fri for Politi og fri 
for næsten en hvilken som helst Indblanding i deres 
private Forhold. Enhver Mand har til sin personlige 
Betjening gennemgaaende 3 Boys (Tjenere) 1 Kok, 1 
til at vaske sit Tøj, Beklædningen i Byerne er jo for 
Europæerne hvidt fra Top til Taa. Disse Boys bliver 
lønnet med 15, 10 henholdsvis 5 Rupi ialt ca. Kr. 40,00 
og sørger selv for Kosten og kan ved denne Løn er
nære en hel Fam ilie med flere Koner. For a t holde 
Styr paa disse raffinerede Fyre m aatte vi optræde 
meget energisk, gør man ikke det, bliver man be- 
stjaalet og beløjet.

I Foraaret 1916 fik de engelske Blokadeskibe en 
ny Chef, der forstyrrede Freden. Først forespurgte 
han ved Parlam entæ r, om den i Havnen liggende 8000 
Tons store Damper var et Hospitalsskib. Et Ja-Svar 
nøjedes han ikke med, han vilde selv undersøge det
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paa Stellet. Da dette dog blev ham nægtet, lod han 
Skibet skyde i Sænk. F ra denne Dag mødte de en
gelske Krigsskibe hver Dag, og Byen og Omegnen 
blev beskudt med G ranater af alle mulige Kalibre 
indtil 30,5 em. Byen var somme Tider et ren t Helve
de; særlig slemt var det for de i Byen boende Kvin
der og Børn, som ikke vidste, hvor de skulde hen. 
Den 3. September 1910 blev Byen beskudt af ca. 50 
engelske Krigsfartøjer, og da Byen ingen Fæstning 
var, og der her kun befandt sig ca. 40 Soldater, tog 
Kom m andanten den Beslutning at rømme Byen. En
gelskm anden var af den Formening, at Byen var me
get stæ rkt befæstet. Englænderne besatte den straks, 
og vi rømmede mod Syd for at træffe sammen med 
Hovedstyrken. Nu gik det Dag efter Dag tilbage, 
Englænderne bag efter os. Mangel paa Pleje, Me
dikam enter, særlig Kinin, og /Ammunition begyndte 
a t gøre sig gældende. Efter ca. 14 Dages Tilbagetog 
naaede vi den store Flod Rufidje. Her var det, at den 
tyske Krydser »Königsberg« laa indespærret og i 1915 
blev skudt i Sænk af engelske Monitorer. Allerede 
paa dette Tilbagetog fik vi et Indblik i, hvad der gaar 
tabt af M ateriale, naar et Land skal rømmes under 
fjendtlig Forfølgelse. Store M agasiner blev saavidt 
m uligt tømte, og hvad vi ikke kunde tage med, blev 
brændt. I Byen Utete gik det særligt livligt til. Her 
laa nemlig al den Proviant oplagret, som i Foraaret 
1910 var ankomm en med Hjælpeskibet »Marie«.*) 
Efter et Par Dages Ophold i denne By fik jeg sam 
men med 0 andre Europæere Ordre til a t m archere 
til den sydlige Del af Kolonien i Nærheden af Ro- 
vumafloden, der grænser til den portugisiske Koloni 
i Østafrika. Enhver af os fik 2 Ridedyr til Raadig-

*) Se Sønderj. A ar bøger 1928, S. 58 ff.
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lied sam t 10 Bærere. Denne meget interessante 
Kejse, der varede i 3 Uger, gik først igennem Kilva- 
egnen, hvor vi bl. a. stødte paa Indfødte, der aldrig 
havde set en Europæer før. Vi m aatte derfor være 
meget agtpaagivende, ikke m indst om Natten, da de 
her boende Stam m er viste sig at være meget euro
pæiskfjendtlige. Saadan blev vi 2 Gange udsat for 
Angreb af de Indfødte, der dog kun var bevæbnede 
med Buer, Pile og Spyd. Denne Rejse blev sam tidig 
en meget interessant Jagtoplevelse, da man paa 
Grund af Krigen ikke behøvede at tage Hensyn til 
Fredningsbestem melserne.

Da Portugiserne im idlertid ogsaa havde erklæret 
Tyskland Krig, begyndte de nu i E fteraaret 1916 at 
overskride Grænsen for at tage de langs Rovumaflo- 
den liggende tyske Fæstninger i Besiddelse. Dette 
kunde de gøre uden Umage, da der kun laa ganske 
faa tyske M ilitærafdelinger i denne sydlige Del af Ko
lonien. Sam tidig foretog Englænderne Landinger 
langs med Kysten i Særdeleshed, ved Lindi. Vi naa- 
ede endelig Bestem melsesstedet om kring den 10. Ok
tober 1916, og den m edbragte Ordre, baade til os og 
til de derværende Tropper gik ud paa, straks a t an
gribe Portugiserne, der viste sig at være meget daar- 
lige Soldater, for a t kaste dem tilbage over Rovu- 
mafloden. Ved en af disse Træfninger forsøgte jeg 
gennem en portugisisk Officer, der var Parlam entæ r, 
at sende Post hjem; men han svarede, a t dette ikke 
var tilladt. Gentagne Forsøg mislykkedes, og derfor 
blev jeg ført i Listerne herhjem m e som »savnet«. I 
ca. 3 Aar var jeg uden Spor af Forbindelse med m it 
Hjem; jeg var opgivet af alle mine Slægtninge, men 
ikke af min Forlovede.

Et i 1915 fra Tanga afsendt Brevkort til min
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Chef i Haderslev Bank, Direktør Hübbe, naaede ham 
først efter 4'^ A ars Forløb i November 1919, altsaa 
2 M aaneder efter min Hjemkomst. Efter at Portugi
serne var kastet tilbage over Rovumafloden, fulgte 
en længere Regnperiode, der heldigvis forskaanede os 
for ethvert som helst fjentligt Angreb i ca. 3 Maane
der. 1 denne Tid boede jeg paa en stor G um m iplan
tage i Maliiva. Her fik jeg rigtig Tid og Lejlighed 
til at studere de indfødte Suahelinegre sam t deres 
Liv og Færden. Deres Hovederhverv var Landbrug, 
dog overlod Mændene Arbejdet til Kvinderne, der 
baade m aatte  dyrke Jorden og sørge for Føden til 
Familien. Her levede ogsaa en Del Arabere, der 
næsten alle var Handelsmænd. Slaveriet var ikke 
helt afskaffet endnu. En hel Del ældre Negre blev 
saaledes af Araberne betragtet som deres Ejendom. 
Om Plantageejeren, der havde Glasøje, fortaltes føl
gende pudsige Historie. I Almindelighed er Negrene 
dovne og arbejder kun under Opsyn. Da han saa en 
Dag var forhindret i a t være paa Arbejdspladsen, 
sagde han til sine Arbejdere: »I Dag skal jeg rejse 
ud, men for a t være sikker paa, at I arbejder lige saa 
flittigt, naar jeg er borte, som naar jeg selv er til 
Stede, lægger jeg nu m it ene Øje paa denne Træ
stum p, saa jeg hele Tiden kan se, om I bestiller no
get. « De Indfødte, der er meget overtroiske, arbejde
de nu i Angstens Sved, indtil Plantageejeren kom for 
a t hente sit Øje. Saadan gik det godt i 8 Dage. Men 
saa en Dag ved Frokosttid mødte han paa Arbejds
pladsen og saa, at der var foregaaet en Forandring. I 
Stedet for at arbejde sad de alle i Sm aaklynger og 
snakkede, og 'Øjet, hvad var der bleven af det? En 
af hans Arbejdere var kommen paa den lyse Ide at 
lægge sin Fez (Hue) over Øjet, og saa var den For
nøjelse forbi.
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Ellers er Suaheli Negrene meget tro og hengivne, 
hvilket jo ogsaa bevistes ved, at General Lettov Vor- 
heck indtil Slutningen af Krigen kunde holde ca. 
2000 af disse sorte Soldater hos sig, skønt de ikke fik 
deres Løn i klingende Mønt, men i hjem megjorte 
Pengesedler, der var lavet ved Hjælp af et Haand- 
trykkeri. De havde ganske vist Frihed til at stjæle 
og plyndre hvor de kom frem, og den blev der ikke 
sparet paa.

Saasnart Regnperioden var forbi, begyndte Eng
lænderne med deres store og sidste Offensiv for nu 
at gøre en Ende paa Krigen i Østafrika. Im idlertid 
var der kommen flere tyske Tropper til, og nu fulgte 
den ene Træfning efter den anden. En menig Eng
lænder, der blev taget til Fange ved Mahiva, udtalte  i 
Oktober 1917, a t Kampen i Østafrika paa Grund af 
Tropevarmen var meget værre end paa Vestfronten, 
hvor han ogsaa havde deltaget. For det første var der 
et uigennem trængeligt Buskads, den frygtelige Varme 
og saa det værste: de sorte Soldater. Var der ikke en 
Europæer i Nærheden, blev Fangen udplyndret, og 
man saa ham ikke mere. Det, jeg led mest under 
dernede i det m ørke Afrika, var Tropesygdommene 
saasom M alaria, og Dysenteri, det var noget, der tog 
paa Kræfterne. Ca. 33 pCt. af Europæerne døde af 
disse Sygdomme. Jeg har ikke været saaret under 
Krigen, men min Tropehjelm har flere Gange været 
gennem hullet, og en Gang blev jeg ram t af en Gevær
kugle i Siden, Kuglen gik igennem alle Patrontasker, 
rev dem og alle Patroner fuldstændig op og blev lig
gende i den sidste Taske. Kuglen havde saadan 
Kraft a t jeg blev reven omkuld, men ellers tog jeg 
ingen Skade. Hvordan m an er til Mode i saadan en 
Stilling ved uden Dækning at blive beskudt fra nært
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Hold, ligesom et efterstræ bt Stykke Vildt, kan kun 
de danne sig en Mening om, der selv har været med. 
Ja, det var en haard  Kamp mellem Hvide og Sorte, en 
Spot og Skam, a t dette blev tilladt af den hvide Race.

Nu gik det hver Dag tilbage for General Lettovs 
Tropper. Vi var om ringet fra alle Sider. Ringen blev 
m indre og m indre; m an saa hver Dag flere og flere 
Flyvere, og vi hørte Batteri- og M askingeværild fra  
alle Sider. Negrene sagde: Amri-amongu (Guds Vilje). 
Den 17. November 1917 gav General Lettov Ordre til> 
at alle, som ikke mente at kunne m archere m indst 
10 Timer i en Tur, og som ikke følte sig stærke nok 
til et Gennembrud, skulde blive paa Stedet og dække 
hans Tilbagetog. General Lettov brød igennem med 
200 Europæere og 1000 sorte Soldater, gik over Ro- 
vumafloden og fortsatte Kampen i den portugisisk- 
østafrikanske Koloni indtil 10 Dage efter Vaabenstil- 
standen i Europa. Vi, der blev tilbage, blev paa Ma- 
konde P lateauet taget til Fange af engelske sorte Sol
dater, der altid  var i Spidsen for de engelske Tropper.

Det var den 18. November 1917 jeg kom i engelsk 
Fangenskab, og dermed var den største Fare over- 
staaet. I Stedet for a t m archere den korte Vej til 
Kysten, der vilde have taget 3—4 Dage, blev vi under 
meget stæ rk Bevogtning ført tilbage igennem det 
indre af Afrika; først 4 Dages Fodrejse, og derefter 
blev vi transporteret i Biler over Ndanda, Mahiva, 
M tama til Mingoyo, en Transport, der varede i 14 
Dage. Paa M issionsstationen Ndanda, hvor den en
gelske Generalstab var stationeret, havde vi flere 
Dages Ophold; i den Tid mærkede vi stor Spænding 
blandt Englænderne, der jo havde en vis Respekt for 
Lettovs flyvende Tropper. Under Opholdet i Ndanda 
blev min Bagage nærm ere undersøgt af en engelsk
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Officer, og min Dagbog, som jeg fra Krigens Begyn
delse havde ført med Stenografi, blev taget fra mig. 
Da jeg bad om, senere at faa den tilsendt igen, lovede 
han mig dette, og han holdt sit Løfte. Et halvt Aar 
efter min Hjemkomst fra Fangenskab fik jeg Dagbo
gen udleveret gennem vor daværende Kommunefor
stander i Kastvraa, Terman Nørgaard.

Det samme Tilfælde havde jeg med en stor Pakke 
Fotografier, som jeg i 1916 i Dares sa lam havde hen
lagt i en Privatlejlighed, efter først a t have forsy
net Pakken med følgende Adresse: Anker Nissen, 
Haderslev, Sønderjylland, Danmark. Pakken modtog 
jeg i 1920 tilsendt direkte, og begge Dele var jeg selv
følgelig meget glad for. Behandlingen undervejs var 
efter Forholdene god, særlig saalænge vi befandt os 
i Nærheden af Fronten. Værre blev det, da vi kom 

‘længere tilbage til Etappen, altsaa til de Europæere, 
som ikke havde været ved Fronten. Saadan skal det 
jo ogsaa have været herhjemme.

Efter a t vi havde naaet den sidste By ved Ky
sten, blev jeg hentet ud af Lejren og i en Dhau (in
disk Sejlbaad) sejlet til Lindi uden at ane, hvad der 
ventede mig. Jeg havde en god Sam vittighed og vid
ste, at jeg ikke havde forset mig, men tværtim od 
ved given Lejlighed havde behandlet 4 engelske 
Krigsfanger paa en særlig kam m eratlig  Maade ved 
at udlevere dem en Del af m in i Forvejen allerede 
stæ rkt form indskede Forplejning. Jeg var derfor ro
lig. I Lindi blev jeg indkvarteret i Fæstningen, fik 
god Forplejning og sov for første Gang efter næsten 
IL» Aars Forløb i en rigtig Seng. Denne Behagelig
hed varede dog kun kort. Dagen efter fik jeg Ordre 
til at pakke mine Sager og følge med. Udenfor Fæ st
ningen var der sam let ca. 300 tyske Fanger, næsten
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alle bekendte, der nu om Bord paa et i Havnen lig
gende Skib skulde transporteres til Dares sa lam. 
Det blev en haard Rejse. Under stau’k Bevogtning af 
indiske Tropper blev vi holdt nede i Lasten i 2^  Døgn 
uden Mad; om det saa var varm t Vand til The blev 
dette os nægtet.

Ankommen til Dares sa lam igen den 4. Decem
ber 1917, a ltsaa efter ca. 1K> Aars Ophold i Østafrikas 
Urskove, blev vi in terneret i en Fangelejr, der laa i 
en Kokusplantage i Nærheden af Byen. De Kvinder 
og Børn, som boede i Byen og ventede at gense deres 
Mand eller Fader, hilste paa os i stor Afstand. Eng- 
lænderne tillod ikke, at de talte med deres Paa
rørende. 1 Fangelejren traf vi sammen med en Del 
Kam merater, der havde v a re t i Fangenskab i læn
gere Tid. Der blev udvekslet Nyheder og E fterretn in
ger fra begge Sider. Vi boede i Telte, 3 Mand i hvert 
For første Gang efter 2K> Aars Forløb fik jeg Lov og 
Lejlighed til at skrive hjem, men Brevet naaede al
drig sit Bestemmelsessted. Her i Dares sa lam fej
rede vi Jul i 1917. De gifte Mænd fik Tilladelse til 
a t modtage Besøg af H ustru og Børn om Efterm idda
gen den 24. December. Damerne medbragte Kager 
og mange lækre Sager, der en kort Stund bragte os 
paa andre Tanker og bort fra det triste Fangeliv, der 
endnu ventede os, og som skulde blive værre endnu. 
Kort efter N ytaar 1918 blev der Mand og Mand imel
lem ta lt om, a t der snart skulde afsendes en større 
Fangetransport til Indien (Bombay). Naar Englæn
derne kaldte, var jeg altid med i Haab om snart at 
slippe bort fra denne glødende Hede under Æ kvato- 
ren længere mod Nord, nærm ere mod Hjemmet, lige- 
meget hvorhen det gik. Men som det gik andre, gik 
det ogsaa mig. Hvem der havde tjent ved den tyske
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Marine, kunde ikke komme med. Englænderne var 
med Rette bange for m uligt Mytteri, naar der var 
Folk med, der havde tjent i den tyske Marine og var 
kendt med Skibsforhold, og af dem var der en hel 
Del blandt os, hl. a. jo Besætningen fra den tyske 
Krydser »Königsberg«. Vi skulde sendes med en sær
lig bevogtet Damper. Den 8. Januar 1918 blev vi (ca. 
1000 Fanger og 100 Officerer) om Morgenen sendt om 
Bord i en i Havnen liggende engelsk Damper »Brit
ton«, stor 12,000 Tons uden Anelse om, hvor den vilde 
bringe os hen. Nogle m ente til Indien, andre Æ gyp
ten, og de helt optim istiske mente, a t Rejsen gik 
hjem. Sejladsen gik mod Nord langs med Kysten. 
Vi havde en Dags Ophold i Tanga, hvor et P a r nye 
Fanger blev taget om Bord, 2 Dages Ophold i Mom- 
bassa, og under stæ rk Bevogtning af 3 engelske 
Krydsere tog Damperen Kurs mod Nord forbi Kap 
Guardafui, Øen Sokrate, og saasnart vi med større 
Spænding saa, a t Damperen tog Kurs mod Aden 
{Sydspidsen af Arabien), vidste vi, at Rejsen ikke gik 
til Indien. Her i Adens Havn laa vi 2 Dage. Ved Si
den af os, ved samme Bøje, laa en norsk Dampei’ for
tøjet; men da Engelskm anden mærkede, at vi søgte 
at komme i Forbindelse med Nordm anden (vi var jo 
mange dansktalende), blev vor Damper beordret til en 
anden Plads i Havnen, og for at ingen af os skulde 
forsøge at komme i Land og rømme, blev Damperen 
i disse 2 Dage uafbrudt om kredset af 2 Politibaade.

Aden byder intet interessant. Man ser kun de 
nøgne, ubevoksede af Englænderne stæ rkt befæstede 
Klipper. F ra  disse Fæstninger behersker det engel
ske A rtilleri hele Bab-el-Mandeb-Strædet.

Den 18. Januar 1918 forlod vi Aden med Kurs 
ind i det røde Hav. Vi passerede Mekka og øjnede

j
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efter 2 Dages Forløb i Nord Sinai Bjerget, hvorefter 
vi om Morgenen den 23. anløb Suez, ved Indsejlingen 
til Suez-Kanalen. Saasnart Skibet lagde til ved 
Kajen, mødte der en Mængde tiggende Arabere, der 
bad om »Bachschish« (Gave). F ra  Damperen blev 
der kastet Mønter i Vandet, og som Fisk dykkede de 
sm aa Arabere ned for a t finde Mønten, hvilket altid 
lykkedes for dem. Vi »fangne Turister«, der paa 
Englands Bekostning foretog denne Rejse, anede sta
dig intet om, hvor Skæbnen førte os hen. Bag efter 
kunde vi sige, a t det var godt, a t vi ikke skulde vi
dere end til Suez med Damperen, for straks efter a t 
den var sejlet igennem Suez-Kanalen og ud i Mid
delhavet, blev den torpederet af en tysk Undervands- 
baad og sank øjeblikkelig. Nu blev vi udskibet, og 
et paa Kajen holdende Ekstratog førte os gennem 
den arabiske Ørken i sydvestlig Retning. Vi havde 
hørt om, a t der var indrettet en Fangelejr i Nærhe
den af Kairo, altsaa m aatte Rejsen jo antagelig gaa 
dertil. Vi passerede for interesserede Øjne sjældne 
Landskaber, delvis Sandørken, delvis sm aa Oaser, 
hvor vi kunde se de indfødte Fellaher i deres prim i
tive Boliger henholdsvis arbejdende i Marken med 
deres A artusind gamle Typer af Redskaber; de 
samme som deres Forfædre brugte i Tiden før Kristi 
Fødsel. Enhver, der nærm er sig Byen Kairo spejder 
selvfølgelig først og frem m est efter denne Bys største 
Seværdigheder, Pyram iderne og Sphinxen, som alle
rede kunde ses 10 km, før vi naaede Byen. Hen imod 
Aften kom vi altsaa til Kairo, Æ gyptens Hovedstad, 
der har ca. 500,000 Indbyggere (i Størrelse med Kø
benhavn), og for at imponere Æ gypterne lod Eng
lænderne os afjaskede Fanger gaa tilfods igennem 
hele Byen udsat for Forhaanelse og Spot fra Europæ-
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ernes, men m ærkværdigvis ikke fra de Indfødtes 
Side. Sidstnævnte var os nemlig venligsindede, hvad 
jeg ogsaa senere fik at m ærke under m it friere Op
hold indenfor Byens Grænser som begunstiget sles
vigsk Fange. Efter at vi var naaet ud til Sydsiden 
af Kairo, fortsatte vi med Jernbane ca. 10 km mod 
Sydvest for igen efter 1 Times Fodrejse sent om Af
tenen at naa til Fangelejren i Tura. Vi blev m odta
get af en tysktalende Rum æner i engelsk Officers
uniform, der bød os velkommen til »Æ gyptens Pa
radis«, en Betegnelse hvis Berettigelse vi dog tviv
lede om. Vi skulde klæde os fuldstændig af og af
levere vore Penge og Værdisager til Englænderne. 
Her oplevede vi G haarde Maaneder, da det jo var paa 
den Tid den tyske Offensiv paa Vestfronten satte 
ind. Vi var udsatte for mange H aardheder fra Eng
lændernes Side. Maden var daarlig, og vi blev paa 
alle mulige Maader chikaneret. Men en Del af os, 
særlig vi Sønderjyder, var klare over, a t Fangerne i 
Tyskland ikke blev bedre behandlet af Tyskerne. 
Hen paa Sommeren 1918 blev der i Byen Madi ind
rettet en særlig Fangelejr, kaldet »Kadetfangelejr«, 
der var indrettet med visse Forrettigheder, og det 
lykkedes mig sammen med en Del andre Sønderjy
der at blive forflyttet hertil. I M adi-Fangelejren var 
a lt betydeligt bedre, særlig Maden. Vi var desuden 
fri for a lt Arbejde, og Englænderne lod os passe os 
selv. For at kontrollere, a t ingen rømmede, blev vi 
talt 3 Gange om Dagen. Blandt de Begunstigelser, 
vi nød, var ogsaa den, a t vi, efter a t vi i Mellemtiden 
var kommen i Forbindelse med Hjemmet, m aatte 
modtage Penge hjem mefra, og for dem kunde vi købe 
os Ekstra-Forplejning. En af de første E fterretn in
ger, vi fik herhjem m e fra, var den, a t  de slesvigske
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Fanger i England og F rankrig  blev samlede i spe
cielle Fangelejre, hvor de af Engelskm anden henholds
vis Franskm anden blev behandlet som Venner. Der
for tog jeg allerede i Juli Maaned 1918 sammen med 
Jes Bagger fra Rømø den Beslutning at sende en For
tegnelse over alle Dansk-Slesvigere, som var i Æ gyp
ten, til Pastor Troensegaard Hansen, der den Gang 
opholdt sig i Feltham . Han havde nemlig meddelt 
Bagger, at der blev gjort alt, for at vi kunde komme 
til Feltham -Lejren i England. Vi fik ikke noget Svar, 
hvilket antagelig laa i, at de fleste Postsager, der an
kom til os i Æ gypten, blev tilin tetg jort for at spare 
Engelskm anden for Ulejligheden ved at transportere 
og uddele den til os. Det blev en lang Ventetid for 
os. I Marts 1919 blev der sendt os Avisudklip fra 
Danm ark med Billeder af sønderjydske Krigsfangers 
Ankomst til danske Byer, hvilket jo gav ny Vind i 
Sejlene. Jeg skrev derfor straks til den danske Ge
neralkonsul i /Vlexandria med Bøn om at sørge for, at 
vi snarest m uligt blev hjem sendt for at tage Del i 
Afstemningen, som skulde finde Sted her i Nordsles
vig. Jeg fik ogsaa straks Svar med Anmodning om 
at indsende en Fortegnelse over de danske Slesvigere, 
der var i Lejren. En af mig udstedt Bekendtgørelse 
om, a t alle danske Slesvigere i Lejren skulde melde 
sig hos mig, blev af de tyske Fanger taget mig me
get ilde op, og jeg blev udsat for megen Vrøvl og 
Ubehagelighed for denne Sag. Im idlertid havde den 
danske Konsul gjort den danske Koloni i Kairo op
mærksom paa, at der i Nærheden af Kairo i de en
gelske Fangelejre henlevede ca. 65 dansktalende 
Slesvigere, der med Spænding ventede paa Frihedens 
Dag. Den danske Koloni dannede en »Danish Sles
vig P. O. W. Relief Committee«, Cairo, der straks
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foretog de nødvendige Skridt for a t komme i For
bindelse med os, og Dagen efter kunde vi modtage en 
Gave paa 2000 gode ægyptiske Cigaretter, der blev 
fordelt imellem Danskerne. Vi modtog ogsaa en Del 
danske Bøger, der blev fordelt ib landt de dansk ta
lende. Komiteens Præsident, Direktør Brandt i F ir
m aet Brandt & Co. fortalte mig senere under et Be
søg, som jeg aflagde Komiteen, at det var ham, der 
havde foretaget de første effektive Skridt til Fordel 
for os, bl. a. havde han telegraferet til Enkedronnin
gen i England, Kongen af Danm ark, M inister H. P. 
Hanssen og flere andre, saa der først paa Grund af 
denne Komitees In itiativ  kom Gang i Sagerne. Sidst 
i Juli Maaned fik vi af Kom m andanten den Ordre, 
at alle danske Fanger skulde holde sig klare til den 
28. Juli at blive forflyttet til Fangelejren i Heliopolis. 
Dagen kom, og vi forlod Fangelejren tidlig om Mor
genen med straalende og glade Blikke, og af bare /E r
grelse lod de i Lejren tilbageblivende tyske Fanger 
spille Melodien »Schleswig Holstein, m eerum schlun
gen«. Med godt Humør m archerede vi ca. 50 Mand 
under Ledsagelse af engelske Tommyer til den nær
meste Jernbanestation for med Toget at rejse til 
Heliopolis, en Fangelejr i Nærheden af Kairo, hvor 
alle danske Fanger fra Æ gyptens Fangelejre skulde 
samles. Vi blev nu af Englænderne behandlet som 
Venner, og da de forlangte, at vi skulde vælge en 
Fører, blev jeg paa Grund af det Arbejde, jeg alle
rede havde udført, valgt til a t lede Forhandlingerne 
med den engelske Kom m andant, der var meget elsk
værdig og imødekommende, og med hvem jeg flere 
Gange foretog Bilture i Omegnen. Danskerne fik Lov 
til at forlade Fangelejren fra om Morgenen til om 
Aftenen Kl. 6 cg kunde saaledes tage ind til Kairo og
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bese alle Byens Seværdigheder, kunde tage ud til 
Pyram iderne og Sphinxen og saaledes paa Englands 
Bekostning se Ting, som de ellers aldrig vilde faa

Foran Sphinxen.

Lejlighed til at se. Den danske Komitees Medlemmer 
fik Tilladelse til at besøge os, og efter a t de havde 
set, hvad vi manglede, ankom der straks om Efter
middagen en stor Lastbil direkte fra Kairo med Kød, 
Frugt, Cigarer, Cigaretter, Sovetæpper, Barberm aski
ner og alle mulige Sm aating, som enhver priste sig 
lykkelig ved at komme i Besiddelse af. Kort sagt: 
alt, hvad vi ønskede os, fik vi af den danske Komi
te. I Heliopolis forblev vi til den 15. August.

Som Senior for Fangerne blev jeg ofte inviteret af 
Komiteens Medlemmer, der altid  var rede til at 
hjælpe os. Jeg havde uindskræ nket Frihed, besøgte 
alle de a.?gyptiske Seværdigheder, de meget interes
sante Basarer i Kairo, Moskeerne, og foretog en Dag 
Rejsen ud til Cheops-Pyramiden, Chephren-Pyram iden 
og Sphinxen, der ligger ca. 10 km vestfor Kairo. Paa 
denne Tur mødte vi en lille Afdeling Beduinere, der 
dog saa nær ved Hovedstaden var venligsindede. Vi
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blev selvfølgelig fotograferet foran Sphinxen og Py
ram iderne. Dagen efter tog jeg det store Citadel,

Ved Pyramiderne.

der ligger paa en Udløber af M ukattam-Bjerget i næ r
mere Øjesyn. Citadellet er en Fæstning, der udeluk
kende var besat med engelsk Militær. I Bygningen 
var der ogsaa et stort Fængsel, hvor m angen en stak 
kels Krigsfange har m aattet bukke under for den 
Straf, de m aatte udstaa. Selve Æ gypterne var os 
alle Vegne venlig stemte, og mangen en Udtalelse gik 
ud paa, at de ikke var meget venlig stem te imod En
gelskmanden, men derimod var de elskværdigere 
mod Franskm anden. Æ gypterne taler arabisk og 
fransk. Nu har de jo im idlertid  hævdet deres Selv
stændighed, og i et af de pragtfulde Paladser bor 
deres Konge, Kong Fuad.

Den endelige Afrejse fra Kairo foregik den 15. 
August om Aftenen med Jernbane til Alexandria. 
Blandt andet var Transporten ledsaget af den danske 
Komites Medlemmer. Vi kørte uafbrudt hele Natten 
igennem og naaede næste Dags Morgen Alexandria.
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Mod vort Ønske blev vi af Englænderne sendt ud til 
en Fangelejr i Sidi Bisha, hvor vi Dagen efter fik 
Besøg af Chefen for den danske Krydser »Valkyrien«, 
Kommandør Kjær, og Næstkom manderende, Kaptajn 
Topsøe-Jensen, der havde ud talt Ønsket om at tale 
med os, forinden vi blev indskibet for at blive hjem 
sendt. Kom m andør Kjær meddelte os, a t vi næste 
Dags Morgen skulde gaa om Bord paa »Valkyrien«, 
og denne Meddelelse hilstes med stor Jubel af os alle. 
Efter et P ar officielle Spørgsmaal til mig som Fører 
bød Kommandøren os et »Paa Gensyn« og forsvandt 
saa bag de vældige Pigtraadsforskansninger. Vi sov 
næsten ikke denne Nat af Glæde over, at vi nu skulde 
hjem til vore Kære. Tidlig næste Dags Morgen blev 
vi under den sidste engelske Bevogtning ledsaget til 
Kajen i Alexandria, hvor vi blev m odtaget af Pre
m ierløjtnanterne Voss og Bundesen, der bød os vel
kommen til »Valkyrien«, velkommen til en Del af 
Danmark.

Ved Kajen laa en Del Baade med Danebrog i Agter
stavnen, og til Stede var flere af Skibets Besætning, 
Kadetter, Underofficerer og Matroser, af hver Mand 
fik vi et ægte dansk H aandtryk og et velm ent »Vel
kommen«. Det første Hold, der blev indskibet, var 
alle dansktalende, og jeg glem mer aldrig det »Vel
kommen« vi fik om Bord paa Krydseren »Valkyrien« 
af Kommandøren, Næstkom manderende, ja hele Ski
bets Besætning. Vi blev alle optaget i Lægdsrullen og 
derefter blev Sovestederne os anvist. Overlæge Dr. 
Risager udtrykte sin Glæde og Tilfredshed over, at vi 
var saa rene og pænt paaklæ dt (næsten alle Fanger 
bar deres egne Klæder) Sundhedstilstanden var og- 
saa rigtig god. Nu lyste det op i Fangernes Ansig
ter, da Tommyerne forlod os med deres opplantede
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Sidegeværer, og vi nu var frie Mænd. F ra  nu af var 
vi hverken Fanger eller Eksfanger, men fik det pæne 
Navn »Passagerer«.

Passagererne blev nu indkvarterede i »Kongens« 
og »Dronningens« Kvarter, som stod under Komman
do af Kaptajn Ackermann. Da der fra Ledelsens 
Side blev forhandlet om en Deling af Passagererne 
nemlig mellem Underofficerer og Menige, kunde jeg 
oplyse, a t der kun  var ganske faa Menige imellem 
alle 165 Mand, alle havde jo uafbrudt deltaget i Kri
gen og var selvfølgelig i Tidens Løb bleven forfrem 
met.

Om Bord fandt vi snart gode Kam m erater, der 
var os behjælpelig paa alle Maader.

Om Efterm iddagen den 17. fik vi Besøg om Bord 
af den slesvigske Komites Medlemmer nemlig Di
rektør Brandt, Dr. Røhder, K aptajn Davidsen, Sekre
tær E. Smith, og Fru Thamsen, der vilde tage Af
sked med os, forinden vi forlod Ægypten.

Paa mine K am m eraters Vegne bragte jeg alle 
Medlemmer en hjertelig Tak for deres store Arbejde 
og for den Velvillighed, de havde vist os i den Tid, 
vi havde haft Forbindelse med hinanden, idet jeg 
adresserede denne Tak specielt til Dir. Brandt og 
overrakte ham  et i Afrika præget Guldstykke med 1 
Elefant paa den ene Side og Æ gyptens Pyram ider 
paa den anden Side, nedlagt i en an tik  Æske, med 
ægyptiske Hieroglyphen. Jeg modtog en T akskri
velse fra Komiteen for det gode Samarbejde, vi havde 
haft, og sam tidig skulde jeg bringe deres Hilsen 
hjem til Danmark, hvilket jeg fik god Lejlighed til 
senere ved Modtagelsen i København.

Natten mellem den 17. og 18. August 1919 forlod 
vi A lexandria for at sejle til Malta. Forplejningen 
om Bord var meget god, vi fik:
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KL 7: Te med Brød, Smør og Marmelade.
KL 9: Kaffe med Brød, Smør og Marmelade.
KL 11,45: Middag (med Rødvin).
KL 5: Aftensmad.

Det var rigtig noget for en Fangemave. Selv
følgelig m aatte vi tage Del i Rengøringen om Bord, 
og der blev hver Morgen under Ledelse af en helbe
faren Sømand stillet 10 Mand til Raadighed; det var 
særlig under Styrm and Jes Baggers Ledelse, at disse 
Arbejder fik Ros af den vagthavende Officer. For
holdet mellem Besætningen og Passagerer var ud
m ærket, særlig af den Grund, at der efter mit For
slag, som enstem mig blev vedtaget, ikke blev gjort 
nogen Forskel mellem os, vi handlede efter Princip
pet: Alle for en og En for alle, vi var jo Gæster om 
Bord og m aatte være glade for, at de tog os med 
hjem.

Om Bord paa »Valkyrien« var ogsaa Kronprins 
Frederik og Prins Knud som Kadetter, Skibet var jo 
Kadetskib, om Bord var ialt 30 K adetter til Uddan
nelse.

Det var jo en stor Oplevelse, Kadetterne og Ma
troserne hørte interesseret paa de mange eventyr
lige Fortæ llinger fra det mørke Afrika, Krigsoplevel
ser, Jagtoplevelser o. s. v., saa om Aftenen blev det 
a ltid  sent, inden enhver gik til Køjs. Sam tidig blev 
der god Tid og Lejlighed til at tale det danske Sprog. 
Hver Aften efter endt Arbejde spillede Musiken op 
til behagelig Underholdning for os alle. Efter 4 
Dages Sejlads naaede vi Øen Malta, hvor vi efter 
Ordre fra Det danske U denrigsm inisterium  skulde 
tage ca. 45 sønderjydske Krigsfanger om Bord. Som 
Krigsskib blev »Valkyrien« af denne stæ rkt befæstede 
O m odtaget med Salut baade fra K ystartilleriet sam t
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af tle i Havnen liggende store engelske Linjeskibe. 
Det hele gik dog ikke saa let, som vi havde troet, thi 
knap havde vi kastet Anker, før vi oplevede et meget 
tragisk Tilfælde om Bord. Alles Øjne, ogsaa de 
vagthavendes, gik jo mod Land for i den korte Tid 
at se saa meget som m uligt af det interessante. I 
Land m aatte vi selvfølgelig ikke komme, men der
imod var det lykkedes en tysk Krigsfange fra en af 
de store Fangelejre paa Malta ved Hjælp af en ind
født Malteser a t komme om Bord i Valkyrien, uden at 
det blev mærket.

Allerede efter et Par Timers Forløb kom der 
Meddelelse fra den engelske Admiral, at der var und
veget en Fange fra en af Fangelejrene, og at man 
fra Land havde iagttaget, at en Mand var gaaet om 
Bord i Valkyrien uden at vende tilbage igen.

Forinden der blev foretaget videre, sam m en
kaldte Chefen sine Officerer og tilkaldte mig for at 
drøfte Sagen, da vi nemlig havde den Opfattelse, at 
skulde det virkelig være lykkedes denne stakkels 
Fange at være kommen om Bord, burde han lønnes 
med Frihed, da han jo nu befandt sig paa neutral 
Grund. Men Engelskm andens Opfattelse var na
turligvis en anden, han forlangte nærm ere Under
søgelse, ellers vilde han ikke give os Lov til a t for
syne os med de nødvendige Kul til Resten af Rejsen, 
og heller ikke vilde han udlevere de 45 Fanger, som 
ventede paa deres Frihed. Valkyriens Chef m aatte 
gaa ind paa deres Forlangende, og en nærm ere Un
dersøgelse viste ogsaa, a t den undvegne tyske Fange 
var om Bord, allerede forklædt ved Hjælp af P assa
gererne. Han m aatte nu udleveres, for a t vi kunde 
faa de om talte 45 Mand om Bord og ligeledes de Kul, 
vi skulde bruge. Disse 2 Ting blev ordnet hurtigst
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muligt, for at vi kunde komme bort fra denne triste 
0, ii vilket ogsaa skete næste Dags Morgen med Kurs 
mod Gibraltar. Her modtog Skibets Besætning Post 
hjemmefra, og lier kunde vi efter mange Aars For
lob læse danske Aviser, der fortalte os om de store 
Omvæltninger, der nu var sket: Tysklands Nederlag 
og Sønderjyllands snarlige Tilbagevenden til Dan
m ark, ja vi var bange for, a t vi skulde komme for 
sent hjem til at tage Del i Afstemningen — men vi 
korn jo i god Tid. I meget fint Vejr forlod vi Gi
b ra ltar den 29. August, sejlede igennem Gibraltar- 
strædet, tog Kurs mod Nordvest, passerede Lissabon, 
signaliserede med en portugisisk Signalstation og 
sejlede den 1. og 2. September igennem det ellers saa 
urolige biskayiske Hav.

Som Repræsentant for Passagererne var jeg en 
Aften indbudt til Middag hos Chefen, sammen med 
Skibets øvrige Officerer og de om Bord værende 7 
tyske Officerer (ogsaa Passagerer, tidligere Krigs
fanger). — et Samvær som var meget interessant. 
Jeg sad ved Chefens højre Side, og efter at Chefen 
havde budt velkommen og vi havde spist, blev der 
holdt Sm aataler, men kun i det danske Sprog; efter 
Chefens Tilladelse m aatte de tyske Officerer dog be
nytte sig af det engelske Sprog.

Den 3. September naaede vi til Darthm outh, en 
Havneby i det sydlige England, hvor vi m aatte tage 
Kul. Men her var der som overalt i Verden dengang 
i E fteraaret 1919 Strejke, og sam tidig viste det sig 
desværre, at M andskabet om Bord heller ikke var 
helt villig til at tage Del i Kullempning. Vi 165 Fan
ger drøftede nu Situationen, og da de 65 af Passa
gererne var helbefarne Sømænd, blev vi enige om at 
tilbyde Chefen vor Arbejdskraft som frivillig Hjælp,
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men sam tidig med høflig Anmodning om, at Mu
sikkorpset m aatte spille under Kullempningen.

Chefen takkede for vort Tilbud, og efter en Times 
Forløb var Kullemperne i fuld Gang, saa det var en 
Fornøjelse at se paa. Vi var jo alle interesseret i 
ikke at spilde en Time, men hurtigst m uligt se at 
komme hjem til vore Kære, der ventede paa os. Ar
bejdet blev iagttaget. Med stor Interesse saa de ikke 
deltagende, i Sau’deleshed det strejkende M andskab 
paa dette Arbejde. Kullemperne fik et ekstra godt 
M aaltid; der blev serveret dansk Akvavit, fordelt Ci
garer og Cigaretter for paa den Maade at bringe lidt 
Humør i Folkene. Kl. 2 om Natten kunde jeg melde 
den vagthavende Officer færdig. Næste Dags Mor
gen den 5. kunde vi lette Anker for igennem Kanalen 
og Nordsøen at naa hjem til Dannm ark. I Nordsøen 
var der selvfølgelig stor Minefare, og enhver Mands 
Pligt var at holde Udkig efter svømmende Miner. I 
Løbet af to Dage blev der opdaget og uskadeliggjort 
fem af disse.

I Nordsøen mødte vi den danske Damper »Au
stralia« der sendte os følgende Telegram:

»Intet særligt Nyt hjemme udover a t der er Øl
strejke. God Rejse. Speciel Hilsen til Sønderjy
derne. Knudsen.«

Vi ankom til Skagen den 8. om Aftenen, og da 
deres M ajestæter Kongen og Dronningen opholdt 
sig paa Klitgaarden, gik Kronprinsen og Prins Knud 
i Land for at overnatte der.

Den 9. gik Rejsen videre gennem K attegat for 
over Helsingør at naa til København den 10. I Hel
singør kom der flere Repræsentanter fra København 
om Bord bl. a. D irektørerne Bruhn og Carlsen, Kon
torchef Louw o. fl. Der blev uddelt sm aa Silkedane-
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brogsflag som Kendetegn for os, og enhver modtog 
fra Sønderjydsk I'ond som Gave en Konvolut med 
Kr. 25,00, alle nødvendige Legitim ationspapirer osv.

Alt imens dette nødvendige forberedende Ar
bejde blev gjort, nærm ede vi os Københavns Toldbod, 
hvor vore Paarørende ventede os, og hvor Frede
riksberg Kommune, hvis Gæster vi skulde være, i 
Særdeleshed var repræ senteret ved Borgmester God- 
skesen. For mig personlig gik der en Masse glip, da 
jeg som Senior skulde deltage i Forhandlingerne med 
Komitéen for Modtagelsen.

Kort før København gik jeg alligevel op paa Dæk
ket, og forude saa jeg indenfor Afspærringen min 
Forlovede og mine Forældre, der ikke havde set mig 
i næsten fem Aar, men de kunde selvfølgelig ikke 
kende mig, inden Skibet lagde helt ind til Kajen. I 
samme Øjeblik besteg Borgmester Godskesen en Ta
lerstol og bød os i hjertelige Ord velkommen hjem til 
Danm ark, velkommen som Gæster til Frederiksberg 
Kommune. Jeg sprang op paa en Kanon, takkede i 
korte, men velmente Ord for hans hjertelige Ord og 
udbragte sammen med alle Passagerer et »Leve Dan
mark«.

Landgangsbroen blev nu lagt ud, og Udskibnin
gen kunde begynde; selvfølgelig lykkedes det min 
Forlovede og For ældre a t komme om Bord for a t 
hilse paa mig. Det hele kom saa overvældende, a t 
jeg næsten ikke kunde forstaa det. Der blev stillet 
store Krav til mig. Min Kæreste og Forældre hav
de jo dog først Krav paa mig. Komitéen vilde tale 
med mig og spørge mig om forskellige Ting, min 
Vært Hr. Direktør Heurlin ventede ogsaa paa mig, og 
han var nu saa elskværdig a t tage os alle fire med 
hjem til sig, hvor vi saa samm en i Ro kunde tale om 
det vigtigste.
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Som Gæster m aatte vi jo rette os efter det os ud
leverede meget righoldige Program , hvorefter vi bl. 
a. ved at bære Emblemet kunde køre gratis med 
Sporvognene, fik gratis Adgang til zoologisk Have, 
kunde sende Telegramm er hjem til Sønderjylland for 
Fjerdedelen af den sædvanlige Takst og faa g ratis  
Badning paa Kommunens Folkebadstue.

Kl. 3 om Efterm iddagen blev vi fuldstændig 
gratis ny paaklæ dt og Kl. 3^  om Efterm iddagen v a r 
der Middag i E tablissem entet »Gimle«, hvor vi v a r 
Frederiksberg Kommunes Gæster. Af Borgm ester 
Godskesen og M inister H. P. Hanssen blev jeg 
sammen med min Forlovede ført til Bords. Hr. God
skesen bød velkommen, og den dejlige Mad, F isk, 
Steg, 01, Madeira, Kaffe og Cigarer blev fortæret med 
største Appetit, og a lt imens blev der holdt Taler, og 
Hum øret var godt. Salen var ved denne Lejlighed 
pyntet med et stort Maleri af de sønderjydske P iger 
og Dybbøl Mølle. Kort før Kl. 7 blev der budt velbe
komme, og man søgte til Garderoberne for at finde sit 
Tøj. Paa GI. Kongevej holdt en Række flagsm yk' 
kede Sporvogne, der skulde bringe os til det KgL 
Teater, hvor der Kl. 7K» blev opført »Bajadser« og 
»Et Folkesagn« til stor Moro for os alle.

Vore K varterværter havde ikke den Fornøjelse 
ud af os, som de antagelig havde ventet, vi var næ
sten altid paa Færde, idet vi fulgte Program m et. Mig 
blev der lagt særlig Beslag paa; der var meget, der 
skulde ordnes i alles Interesse; der skulde aflægges 
Visiter, og den 11. September lød Program m et paa 
Besøg i den nye Rigsdagsbygning paa Kristiansborg, 
til en lille Frokost.

Folketingets Form and Pedersen-Nyskov bød os 
velkommen, hvorefter H. P. Hanssen holdt en læn-
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gere Tale med Tak til alle, der havde været med til 
a t befri de mange sønderjydske Krigsfanger, der 
havde været spredt rund t om i den vide Verden, i 
Særdeleshed takkede han 0. K. for, a t det havde stillet 
Skibe til Raadighed.

Under Frokosten indløb der et saalydende Tele
gram  til mig fra Chefen paa Valkyrien:

B ankassistent Nissen, Sønderjyde, Rigsdagsbyg
ningen.

»Valkyriens Chef, Officerer og Besætning takker 
for godt K am m eratskab paa Hjemrejsen og ønsker 
Eder alle Lev vel. Kjær«,
som jeg læste op og af Forsam lingen fik Bemyndi
gelse til a t besvare med følgende Takketelegram :

Kommandør Kjær, Valkyrien.
»Sønderjyderne, forsamlet i Rigsdagen, takker 

Valkyriens Chef, Officerer og Besætning for Deres 
Telegram  og for alt godt under Sam været paa Val
kyrien. Nissen.«

Der blev afsunget mange dejlige danske Sange 
bl. a.: 1) Lad en anden have Ret. 2) Jeg elsker de 
grønne Lunde. 3) Det haver saa nyligen regnet. 4) 
Vort Modersmaal er dejligt.

G ym nastikdirektør N. H. Rasmussen udtalte Haa- 
bet om, a t de tyske Gæster, der var til Stede, ved de
res Hjemkomst vilde arbejde for godt Naboskab.

Om Aftenen blev den officielle Del af vort Besøg 
i København afsluttet ved en Gudstjeneste i Frede
riksberg Kirke, hvor Stiftsprovst Hoffmeyer talte til 
en stor Forsam ling. Kirken var sm ykket med store 
Danebrog. Af Hensyn til de tysktalende hjemvendte 
Krigsfanger blev Prædikenen gentaget paa Tysk. 
Koncertsanger Michelsen sang en Salme Solo og den 
festlige Gudstjeneste endte med, at alle sang: »Alt 
s taa r i Guds Faderhaand«.
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Om Aftenen og Dagen efter var cle fleste sammen 
med deres Værter med Familie. Vi takkede for den 
os viste store Gæstfrihed i enhver Henseende, og om 
Formiddagen den 12. forlod de fleste København for 
at naa hjem til deres Hjemstavn.

Ankommen i m it Hjem blev der afholdt en lille 
Festlighed for de nærm este Paarørende, og efter en 
lille Ferie rnaatte der tages fat igen for a t danne den 
Eksistens, som er nødvendig til Livets Ophold.

En Henvendelse fra min Side til Direktør 
Hübbo i Haderslev Bank resulterede i, at jeg, saa- 
snart jeg ønskede det, kunde tiltræ de min gamle 
Plads og tage Del i det Arbejde, jeg havde faaet 
saa kært.

Endnu i flere Aar efter denne veloverstaaede 
Krigstid stod jeg i Forbindelse med Valkyriens Chef. 
Officerer og Besætning. Af Kadetkorpset fik alle 
d a n s  ke Sønderjyder, der var med paa Rejsen et 
stort Fotografi af Valkyrien, der var forsynet med 
enhver Modtagers Navn, Fange Nr. o. s. v., og jeg 
siger a l l e  der har hjulpet med til denne vor hurtige 
Hjemsendelse, hvis sidste Del, Togtet med Valkyrien, 
blev gennemført saa smukt, den danske Marine til 
Ære, min hjerteligste Tak!

I rumænsk Fangenskab.
Af Jakob Petersen, Mjolden.

Den 1. November 1915 blev jeg indkaldt som Sol
dat, jeg var dengang 42 Aar gammel. Jeg kom til 
at ligge i Slesvig, hvor vi skulde uddannes, ingen af 
os havde før været Soldat. Tjenesten var streng, 
syntes vi, og vi klagede os til hverandre. Vor Un-

fi
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derofficer sagde nok, a t vi m aatte være glade, saa- 
længe vi kunde holde os her. Det viste sig siclen, 
a t han havde Ret. Allerede sidst i November blev 
alle Nordslesvigerne udtaget til en T ransport til 
Rusland. Det blev sagt, a t vi var farlige a t holde her
hjemme i Provinsen, bedst a,t vi kom til Fronten. 
Vi var dog ikke Danskere nok, Resten bestod saa af 
straffede Personer, og vi kom ikke afsted før den 
28. 12. I Julen havde de fleste af os Besøg af vore 
kære hjem m efra, vi vidste, a t Afskeden snart vilde 
komme, og m aaske saas vi ikke mere.

Den 13. Januar kom vi til Lida i Rusland, efter 
flere Dages Ophold i Königsberg. Vi laa paa Kaser
nen og skulde uddannes videre. Allerede den 9. 2. 
var vi i Skyttegraven ude ved Beresinafloden, der 
hvor Napoleon m aatte vende om for 100 Aar siden. 
En K am m erat fra Haderslevegnen og jeg var de ene
ste Danskere ved 1. Komp, i Landv. Inf. Reg. Nr. 5. 
Det var med en underlig Følelse og alvorlige Tanker, 
a t vi i U dkanten af en Skov dukkede ned i Skytte
graven. Vi traf det dog forholdsvis heldig. Vi blev 
snart afløst i Skyttegraven og kom i Reserve. En 
Tid flakkede vi rund t forskellige Steder i Rusland 
til i September, da fik jeg Orlov i 14 Dage. Det var 
dejligt at være hjem me; men Afskeden var endnu 
værre end første Gang, da vi nu vidste, hvad vi gik 
ind til. Det tog 8 Dage at finde vore Kam m erater, 
som i M ellemtiden var kom met til Galizien, og, netop 
da vi kom, blev afløst i en skrækkelig Stilling; de 
var saa udm attede og forfærdeligt snavsede, saa vi 
næsten ikke kunde kende dem. Vi var nu i forskel
lige Stillinger. Ved Stochod laa vi en kort Tid saa 
nær paa Russerne, (paa Natposten kun i 40 m Af
stand), at vi kunde sam tale med dem, det vil sige,
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hvem der talte Polsk. S traks da vi kom i Stillingen, 
sagde de, at naar vi vilde lade være at skyde, saa 
gjorde de det heller ikke, og vi holdt Ord paa begge 
Sider. A rtilleriet skød dog stadig over os, saa Køk
kenet ikke kunde komme ud til os, vi m aatte hente 
Maden temmelig langt borte ved Nattetid. Der var 
flere paa begge Sider, som gik over og byttede Føde
varer, Russerne kunde, give meget Brød og Sukker 
for en Snaps Rum. Den 3. 12. kom vi i Toget, og det 
blev en længere Rejse, i 4 Dage og 3 Nætter rejste vi 
over Lemberg gennem Ungarn og Siebenbürgen, kom 
ud af Toget i Kronstadt (Brasno), hvor vi opholdt os 
et Døgn, saa gik det videre tilfods, og Dagen før 
Juleaften gik vi over den rum ænske Grænse; ved et 
lille Hvil der hørte vi de første Kugler suse over os. 
Juledagene var meget triste, især manglede vi Lev
nedsmidler, anden Juledag m aatte vi tilbage efter 
Fødevarer, og m aatte da i over et Døgn skiftevis 
bære en saaret Kam m erat med til en Forbindings
plads. I en Jernbanetunnel, hvor et Tog laa sprængt, 
traf jeg en Landsm and, han var kommen bort fra 
sit Kompagni og flakkede ene rundt i flere Dage. Vi 
ønskede hinanden et godt N ytaar og paa Gensyn 
hjemme. Vi træffes jævnlig og taler da om Mødet i 
Putnadalen. Vi var nu i Bjerg- og Skovegne, og vi 
gik kun langsom t fremad, idet vi drev med Fjenden, 
som af og til gjorde Modstand. Den 13. Januar 1917 
satte Fjenden sig fast. Kompagniet havde da haft 
nogle døde og saarede, nogle Forposter kom i Fan
genskab, (om de gik eller blev taget, ved jeg ikke). 
Vi fik nu travlt med Skandsearbejde og med at bygge 
»Unterstände«. Kompagniet kom til at ligge i en By 
M arastir, og nogle af Beboerne blev hos os de første 
Dage, men da Rumænerne begyndte at bom bardere

6*’
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Byen, m aatte de væk; de blev dog i lang Tid ved at 
komme, især om Natten, for at hente af deres Ejen
dele. Tilsidst fik Vagten Ordre paa at skyde dem, 
ja der blev endog lovet 14 Dages Orlov til den, der 
skød en inden for Byens Grænser. De var næsten 
ikke til at form aa til a t blive borte med det gode. 
Vi var mange, der havde ondt af det for dem, og jeg 
tro r ikke, der blev nogen skudt af vort Kompagni.

Her blev vi nu til den 24. Juli, saa kom Befriel
sesdagen i Form af Fangenskab, at det skulde blive 
endnu værre, anede vi ikke dengang. Den 22. Juli, 
en Søndag Formiddag, begyndte Fjenden at bom
bardere vor Stilling i lang Udstrækning med »Trom
meild«, som varede i to Døgn, da var alt jævnet med 
Jorden.

Jeg var med paa den sidste Post forude paa en 
Høj eller et lille Bjerg, hvor vi havde gravet os ned i 
Læsiden, fra Udkigshullerne havde vi en fortræffe
lig Udsigt. Da det begyndte at dages den 24. kunde 
vi se Rumænerne komme i vildt Løb nogle 100 m. 
Nord for os, og min Kam m erat udbrød da, »Se, de 
kom mer som Løver«. Vi fik nu Ordre til at gaa i 
Skyttegravene, men det varede kun kort Tid, før der 
var kommen en temmelig stor Styrke igennem ned i 
Nærheden af os, og da vi saa, at de paa en aaben 
Plads gav sig til at sætte M askingeværerne i Stand, 
gik vi i Løbegravene og løb tilbage til næste By 
(Gogøi). Vi havde kastet vore Tornystre for at løbe 
hurtigere. Flyverne kredsede hele Tiden over os. 
Vi samlede os nu i »Kaiser W ilhelms Schlucht«, en 
Kløft mellem Fjeldene. Indtil Gennembrudet var 
det kun Artilleriet, der besørgede Skydningen, men 
fra Daggry til hen paa Eftermiddagen var alt i 
Gang, det var en saa øredøvende Larm, som kun den
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kan tænke sig, der har oplevet det. Vejen frem eller 
tilbage var spærret for os. Der var en Mulighed 
endnu at komme bort paa, nemlig til Siden over en 
Dal, hvori der løb en Biflod til Putna. Der var en 
Del Buskads ved Siderne, men i Midten paa begge 
Sider af Floden var der flad Eng, Rum ænerne havde 
en god Udsigt fra deres Stilling, og beskød da og- 
saa Strækningen med Schrapneller. Jeg var sam 
men med 2 Mand paa Vej over Dalen, men fortrød det 
og gik tilbage. Officerer saa vi ikke noget til, de 
havde i god Tid trukket sig tilbage, vor Kompagni
fører blev dog saaret og m aatte bæres bort. Reser
ven, som vi haabede paa, m ærkede vi ikke noget til. 
Vi raadslog nu, hvad vi skulde gøre, og kom til det 
Resultat, at vi vilde lade os tage til Fange.

Vore Vaaben kastede vi sammen i en Hob og 
satte et lille hvid Flag ud paa en Stang som Tegn 
til Overgivelse.

Vi var nu ca. 80 Mand samlede, vi kunde intet 
se undtagen Flyverne, men vi kunde høre, at Fjen
den eller Befrieren var os nær.

I min Dagbog har jeg skrevet: »Endelig kom det 
ventede Øjeblik, som blev helt højtideligt.«

I Spidsen for ca. 30—40 Mand med opplantet 
Bajonet kom en ung statelig Skikkelse. Han befa
lede paa Tysk, at vi skulde række Hænderne i Vej
ret, og M andskabet omringede os.

Han holdt nu følgende Tale til os ligeledes paa 
Tysk:

»Soldater, I er nu fangne, og vi skal ingen For
træd gøre Eder. I ha r kæm pet for Eders Fædreland, 
ligesom vi har kæm pet for vort. Lad os nu sammen 
knæle og bede den kære Gud, at denne skrækkelige 
Krig snart m aa ophøre.« Han befalede sine Mænd at 
være rolig, og vi knælede alle.
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Vi m aatte saa afgive vore Lommeknive, Breve 
og andre Papirer, især Landkort. Han spurgte os 
saa, om vi havde faaet Brød -for i Dag. »Jeg kan 
in tet give Jer, men i Morgen skal I faa.«

Vi blev nu førte tilbage gennem vor sønder
skudte Stilling, hvor der laa flere døde og saarede, jeg 
mindes saa tydeligt en, der laa og ravede rundt paa 
Jorden, han havde faa-et en Kugle gennem Hovedet, 
og sagde, da vi gik forbi: Kam m erater Kam merater! 
Der var ogsaa flere saarede iblandt os, en m aatte vi 
bære i to Dage. Na^ste Dag fik vi saa Brød, men 
heller ikke andet. Bevogtningen var nu fransk Ka
valleri med dragen Sabel, som de stødte til os med, 
naar der kom en lidt uden for Rækkerne. N aar vi 
mødte kørende Militær, slog de os med Pisken. Mine 
Tanker var nu meget hjemme hos mine kære, jeg 
vidste jo, at der vilde gaa Uger, ja m aaske Maaneder 
i Uvidenhed paa begge Sider. Jeg tænkte dog ikke 
at det skulde var 9 Maaneder.

I 4 Dage gik vi til Fods, før vi kom til Fange
lejren i Baeatinni, de to Nætter laa vi ude under 
aaben Himmel uden Kappe eller Tæpper, dem tog 
de fra os. Fangelejren bestod af en Mængde Træ- 
Barakker med Trægulv, hvorpaa vi laa om Natten 
uden Halm eller noget. Om Dagen skulde vi opholde 
os ude i frisk Luft, der blev fortalt, at de, der havde 
boet der før os, næsten var døde allesam m en af 
Tyfus, om det passer, ved jeg ikke, men i Nærheden 
kunde vi se en Indhegning med en Mængde Træ
kors, vi m aatte ikke komme derhen.

Kosten bestod af Brød og The, om Middagen 
Majsgrød med lidt Olie og, naar man var heldig, en 
lille Flæsketærning. Grøden smagte os ikke, skønt 
vi ikke var forvænnede fra Skyttegraven. Foran-
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dringen af Kosten og en skrækkelig Vanne gjorde, 
at vi blev mange syge til at begynde med. Læge
midler hjalp ikke, det m aatte vi vænne os til.

Der kom stadig flere T ransporter af Fanger, og 
jeg spejdede efter, om der ikke skulde komme en 
Landsmand, men der korn ingen, saa jeg i de 9 Maa- 
neders Fangenskab ikke talte m it kære Modersmaal. 
Vi kom straks alle i Forhør og m aatte opgive vore 
Adresser baade hjemme og i Felten, det var til Røde 
Kors. Efter nogle Dages Forløb blev Elsasserne skilt 
fra os og kom siden bort, hvorhen, ved jeg ikke. Jeg 
gik da igen til Kontoret, og prøvede paa at gøre dem 
forklarligt, at jeg ikke var Tysker, men forgæves. En 
af de første Dage fik vi udleveret et Kort, hvorpaa 
vi m aatte skrive hjem, men kun paa Tysk eller 
Fransk. Dette Kort tik min Kone i Februar sam tidig 
med Meddelelsen fra Røde Kors, at jeg var kommen 
i Fangenskab. Siden fik vi Lov at skrive to Gange, 
det ene Kort kom først, efter at jeg var kommet 
hjem.

I Oktober fik jeg ad Omveje en rum æ nsk Feld
webel til at besørge et Brev til en Svoger i Dan
mark, som han modtog i Februar, og sendte straks 
min Kone et Telegram. Grunden til, at Posten tog 
saa lang Tid eller helt udeblev, var, at den skulde 
over Rusland, og enhver ved hvilke Tilstande der 
var. Efter godt et Par Ugers Ophold i Fangelejren 
kom vi ud paa Arbejde, blev læssede i Jernbane
vogne, og Rejsen tog to Nætter og en Dag. Vi kom 
()3 Fanger og 5 Vogtere i en Kreaturvogn, fik sjælden 
Lov til at komme ud, og ikke altid, naar vi havde 
det behov, saa vi forlod med Glæde Vognen, da vi 
var ved Maalet.

N aar vi skulde skifte Arbejdsplads, hvad enten
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det var tilfods eller med Toget, fik vi gerne Levneds
m idler udleveret til fire Dage, det bestod da af et 
Brød til hver Dag, to meget saltede sm aa Fisk, to 
Haandfulde Ost og noget Salt. Osten bestod af tyk 
sur Mælk, som Vallen var presset fra. Fiskene var 
saa salte, saa vi næsten ikke turde spise dem for 
Tørsten bagefter, da det ofte kneb med at faa Drik
kevand. Vaske os tænkte vi slet ikke paa. Arbejdet 
bestod af at grave Skyttegrave, Reservestillinger o. 1. 
I Førstningen kunde vi nok overkomme det Stykke, 
vi fik afsat, siden kneb det, da Brødet blev mindre, 
og vi mere udm attedes. Ofte m aatte vi gaa mange 
Kilometer til Arbejdspladsen. En Dag havde vi væ
ret særlig langt ude. Om Aftenen, da vi gik hjem, 
faldt to Mand om af Udm attelse og m aatte køres 
hjem til Barakken; da var de allerede bevidstløse. 
Vi gjorde, hvad vi kunde, for at faa dem opvarmet, 
men intet hjalp. Den ene døde næste Dag og Nat
ten derefter den anden uden at være kommen til 
Bevidsthed. En anden Dag, mens vi gik til Arbejde, 
kom vi forbi en Kirke. Ude paa K irkegaarden stod 
en Forsam ling af Mennesker, og vi hørte flere Skud. 
Fangevogterne lod os forstaa, at det var Fanger, 
som havde gjort Opstand, og nu blev skudt paa 
Kanten af deres Grav, de selv havde kastet. I de 
første Maaneder, da det endnu var meget varm t, fik 
vi Lov til a t bade, naar vi kom til en Flod eller et 
m indre Vandløb. Naar vi saa vaskede Skjorten 
straks, var den tør, naar vi opholdt os et Kvarters 
Tid i Vandet. Men ogsaa dette Gode fik en Ende, 
da Vinteren kom. N aar vi skiftede Kvarter, laa vi 
gerne de første Nætter paa den bare Jord, indtil vi fik 
bygget en Barak. Denne blev bygget paa følgende 
Maade: F ra  den nærm este Skov hentede vi Træ,
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satte Spa?r imod hinanden ligesom Rejsningen af et 
Hus herhjemme, men ikke højere, end at en Mand 
godt kunde gaa lige op i Midten. Den var ca. seks 
Alen bred, saa vi laa i to Rækker, om trent Hundrede 
Mand i hver. Saa blev der slaaet Lægter paa, lagt 
Grene og Græs mellem Lægterne og et Lag Jord 
venpaa. Vi var kisteglade, naar vi kunde rykke 
ind i vort ngo Hus. Vi samlede saa noget Græs til 
Lejet og sov udm ærket, naar vi kunde faa Ro for 
de Graa, der var mange. I V intertiden gravede vi 
os lidt ned i Jorden, der var der lunere, og underti
den fyrede vi paa følgende Maade: Vi tændte et 
Baal, m idt i Huset, men alle Mand m aatte rykke udT 
til det var udbrændt, da det næsten altid, var grønt 
Træ fra Skoven eller Arbejdspladserne, vi fyrede 
med. Saa længe Gløderne holdt sig, kunde der være 
helt lunt. Døren var ogsaa af Grene og Græs. En 
Dag, vi kom hjem fra Arbejde, var der brændt en af 
Barakkerne, det var et stort Tab, da ingen havde 
forsikret. En Dag kom en tysk Flyver og kredsede 
over os nogle Gange, den prøvede paa at lande, men 
fik ingen Forbindelse med os. Saa gik den løs paa 
en Lænkeballon, som var tøjret i Nærheden, og skød 
den i Brand. Da Tyskerne saa det, jublede de og 
sprang højt. Derfor blev vi straffede allesam men 
med, a t vi i fjorton Dage fik m indre Brød, det var 
slemt nok, da vi fik for lidt i Forvejen. Kosten blev 
stadig ringere og Portionerne mindre. Det hændte af 
og til, at der deserterede et Par Mand, nogle af dem 
hørte vi intet om, andre blev fangede igen, saale- 
des to Mand fra andet Kompagni. De blev ført rund t 
fra det ene Kompagni til dot andet og pisket, 
mens vi stod i en Kreds om dem og skulde se til. 
Da raabte en højt: »Lad os vende os om, og ikke se



90 Jakob Petersen.

paa det«. Det skulde lian ikke have gjort, for det 
gav igen Anledning til m indre Brød.

Et stort Gode var det for os i Efteraarstiden, 
a t vi tit kom gennem Kartoffelmarker, hvor vi saa 
fyldte vore Lommer. N aar der saa var Lejlighed, hk 
vi Ild paa og stegte dem, eller kogte dem, naar vi 
kunde faa Vand. Fangevogterne havde ikke noget 
imod det. da de selv gjorde det samme, naar der in
gen Officerer var i Nærheden. Den 9. 11. brød et for
færdeligt Uvejr løs over os med Torden og Regn. 
Vi var da ude mellem Bjergene, og ligesom det var 
dreven over, kom det tilbage igen. Det var, som 
stødte det mod Bjergkanten. Saadan blev det ved 
mange Gange, imens Regnen strøm mede ned, saa 
jeg har aldrig set noget lignende. Vi var snart gen
nemblødte, og m aatte holde op med Arbejdet, da Gra
vene hurtig t fyldtes med Vand. Dette var eneste 
Gang, vi lod os forhindre ved Arbejdet. Kun Halv
delen af os havde den Gang faaet Kappe udleveret 
til Vinteren, jeg var blandt de uheldige og gruede for 
Natten i den vaade Dragt. Det gik dog nogenlunde, 
da vi fik et Baal tændt midt i Stuen, som den Gang- 
var en Faarestald. Næste Dag var det det dejligste 
Vejr, saa blev vi tørre igen. Et Held for os var det, 
at Vinteren var meget mild, kun sjælden Regn, ingen 
Sne og ikke haard Frost. Det var helt m odsat Vin
teren forud, da vi laa i Skyttegravene — ogsaa i 
Rumænien — da havde vi megen Sne, og Frosten var 
saa haard, at Piben frøs i Munden paa os, naar vi 
stod paa Vagt. Forplejningen blev stadig daarli- 
gere. Meget lidt Brød, Maisgrøden blev til Vælling og 
tilsidst mest Vand. En Dag gav de os hele Majs 
kogt i Vand, men det kunde vi ikke spise, Majsen 
var og blev haard. En Dag om Ugen fik vi fersk
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Suppe. Kød var der ikke meget af, kun Hoved, Ben, 
Lunger og Nyrer. Naar man var særlig heldig, 
kunde det give et Stykke Lunge af Størrelse som 
en lilleTændstikæske. Engang var der ogsaa Kar
tofler i, jeg fik to smaa, nænnede ikke at pille dem, 
det fyldte jo alt. Der blev nu mange syge, vi havde 
ikke meget at staa imod med. Nogle blev kørt bort 
paa Sygehus, og vi hørte ikke mere fra dem. Naar 
Sygdommen ikke var alt for haard, kom vi sammen 
og blev bragt ind til Byen. Ved en saadan Lejlig
hed fik vi baade os selv og vort Tøj vasket. Bag
efter kom det i en Ovn og blev renset. Det tog flere 
Timer, i denne Tid gik vi nøgen om kring og frøs 
selvfølgelig. Bagefter var der stort Spektakel, da 
de, som kom først, ikke havde fundet det rigtige 
Tøj. Dagene indvunder Jul var meget triste. Hu
møret var langt nede. Tankerne var hjemme, Sul
ten var stor. En Dag fortaltes inde i Barakken, at 
der gik en Fangevogter udenfor P igtraadshegnet 
med et Par smaa Brød, til ca. et halvt Pund Stykket, 
men han forlangte alt for meget for dem. Jeg gik 
straks ud og købte dem. Jeg græd af Glæde og 
syntes, at det var en dejlig Julegave. Da Kamme
raterne fik det at vide, skændte de paa mig, fordi 
jeg havde givet alt for meget for dem. Dagen efter 
kom nogle Mæncl tilbage, som havde været ude at 
hjælpe med Tærskningen. De havde faaet en Del 
M ajskolber med sig, og jeg købte nogle af dem. Nu 
var Udsigterne bedre for Juledagene. Majsen lagde 
vi i Ilden, til den blev sort og skør, spiste den saa og 
fandt dengang, at det var en dejlig Ret.

Saa kom Julen, og Tankerne gik hjem til de 
kære, hvor de samledes om Juletræ, og gik til Kirke. 
Juleaften læste en af Kam m eraterne Juleevangeliet



92 Jakob Petersen.

højt, og vi sang »Stille Nat, hellige Nat«. Vi var 
ude for at se efter Fronten. Alt stille, men der blev 
skudt mange Lyskugler til Vejrs. Vel nok en Hilsen 
fra begge Sider. Juledag havde vi fri for Arbejde. 
Vi havde Kirkegang. Det vil sige, vi blev stillet op 
udenfor Barakken, og Præsten talte til os, men ingen 
forstod det. Alligevel var der højtidelig Stemning. 
Bagefter talte Lægen, han kunde noget Tysk, om 
Julen og Hjemmet.

Arbejdet gik igen sin Gang, men jeg var saa 
plaget af Gigt, saa jeg næsten ikke kunde gaa. Kom 
igen sammen med nogle syge i en Træbarak, hvor 
der var Varme, saa det blev snart bedre. Fredsfor
handlingerne maa nu have været i Gang og Ud
sigterne ,til at blive enige gode, thi Arbejdet hørte 
pludselig op. Vi gik en Tid i stor Spænding, men det 
hele endte med, at vi m aatte begynde at arbejde paa- 
ny. Dog var for mit Vedkommende Arbejdet forbi. 
Jeg fik en daarlig Haand af Overanstrengelse, og da 
der ikke blev gjort stort ved den, blev Resultatet, 
a t Senerne tog Skade, og de tre Fingre paa venstre 
Haand trak  sig helt sammen ind i Haanden.

Da Sulten stadig plagede os, begyndte vi at sælge 
de faa Genstande, vi havde faaet Lov at beholde, Pen
gepung, Ur og Forlovelsesringen. Jeg solgte mit Ur 
en Dag og skulde have 50 Lei, ca. fyrretyve Mark, et 
Par Brød og noget Majsmel for det. Dagen efter 
skulde Ombytningen finde Sted, men Vedkommende 
blev borte, og jeg har mit Ur endnu. Henimod Slut
ningen af Fangenskabet blev jeg budt en stor Sum 
Penge — 70 Lei — for min Forlovelsesring, men jeg 
modstod trods min Sult.

I Februar kom en Kommisison fra de neutrale 
Lande for at undersøge, hvordan vi havde det. De
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spurgte os ud og fik Sandheden at vide. Det hjælp. 
Vi fik nu større Portion Mad, blev badet, fik Tøjet 
renset, blev klippet og barberet. Mad og Tøj blev os 
tilsendt fra »Bøde Kors«, begge Dele tiltrængtes 
haardt. Min Skjorte var dengang kun nogle P jalter 
paa Overkroppen, det nederste var falden af.

Klæderne var meget brogede, de var skænket 
fra forskellige Lande. Fodtøjet var det ringeste. Vi 
fik kun Sandaler til at binde paa. Mine var saa 
store, at jeg kunde binde dem paa Støvlerne, hvor 
der næsten ingen Saaler var mere. Husker ogsaa 
nok, at Officererne, der tog imod os i Bukarest, pe
gede paa dem og lo. Først i Marts Maaned blev vi fri 
for Arbejdet igen. Der var slu ttet Fred mellem Rus
land, Rumænien og Tyskland. Havde vort Fangen
skab varet ved til Krigens Ende, var sikkert ikke 
mange kommet hjem. — Vi afleverede med stor 
Glæde vort Haandværkstøj, og faa Dage derefter tog 
vi Afsked med den Egn, hvor vi havde lidt saa me
get. Den 14. Marts kom vi tilbage til Fangelejren 
Bacatinni, hvorfra vi var gaaet ud. Der opholdt vi 
os i fjorten lange Dage, dog var vi inderlig glade, vi 
var jo paa Hjemvejen. Den 30. Marts sagde vi Farvel 
til Lejren i Bacatinni, kørte en Timestid med Toget, 
gik et Stykke Vej og kom saa til Frontlinjen, hvor 
vi blev godt modtagne af de tyske Soldater og fik 
nogle Cigarer. Kort efter kom vi til en Proviantlejr, 
hvor vi blev godt beværtede efter Datidens Forhold. 
Fik ogsaa udleveret et Kort og skrev et Par Ord hjem. 
Om Aftenen kom vi i Toget, og den 1. April Paaske- 
dag om Efterm iddagen kørte vi ind paa Banegaarden 
i Bukarest til Tonerne af »Deutschland, Deutschland 
über alles«. En Del Militær og Røde Kors Søstre tog 
imod os. En General, vistnok Mackensen, holdt en



94 Jakob Petersen.

kort Tale til os og lovede os Jernkorset. Jeg fik det 
dog ikke. men føler det ikke som noget stort Savn.

Vi kom straks i Bad, og fik ren t Tøj paa fra Top 
til Taa. Hvilken herlig Forandring. Med Biler blev 
vi kørt gennem Bukarest ud til en lille Forstad, hvor 
vi laa i Karantæne i tre Uger. Her var vi lykkelige. 
Vi var pa Hjemvejen, var bleven rene, og fik a tter 
god Mad efter at have sultet gennem mange Maane- 
der. Jeg skrev straks hjem efter Penge, som kom i 
Løbet af en Uge, og nu kunde jeg købe forskelligt, 
Brød, Pibe, Tobak og mere. Sam tidig med Pengene 
modtog jeg Brev hjem mefra, efter at jeg i ni Maa- 
neder intet havde hørt derfra. Det hjalp paa Humø
ret. Tiden blev os meget lang og ensformig, mens vi 
laa i Karantæne, kun et Par Gange var vi uden for 
Pigtraadene under Bevogtning, og en Gang inde i 
selve Hovedstaden. Den 23. April oprandt den store 
Dag, da vi tiltraad te  Hjemrejsen. Igennem Ungarn 
var det -en herlig Tur for en Landm and. M arkerne 
var nu grønne og frodige. Ogsaa Køreturen langs 
med Donaus Bredder var henrivende. Vi gjorde af 
og til Ophold og fik Mad. Ved Grænsen blev vi under
søgt af Lægen, badet og renset paany. Den 30. April 
naaede vi Hamborg. Herfra sendte jeg et Telegram 
hjem og bad om at hente mig med Vogn i Tønder 
om Aftenen, da Toget ikke gik længere. I Tønder 
mødte jeg saa den første af mine kære, et Møde, jeg 
aldrig glemmer. Den 1. Maj tidlig om Morgenen var 
jeg i m it kære Hjem. Det var da lK> Aar, siden jeg 
havde set det. I syv Uger havde jeg Orlov, saa 
m aatte jeg afsted igen, trods min daarlige Haand. 
Jeg mødte i Graudenz. Kom derfra til Danzig, hvor 
jeg daglig gik paa Lasarettet og fik min Haand be
handlet. Derfra blev mange af mine K am m erater
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sendt til Rusland, som en Slags Gendarmer. Jeg 
skulde ogsaa have va'ret med, men protesterede og 
blev fri. Jeg blev saa sendt til Flyverskolen i Stolp 
i Pommern, hvor jeg gjorde Vagttjeneste. I Septem
ber fik jeg 14 Dages Orlov paa Grund af Sygdom i 
Hjemmet. To Gange fik jeg til min Overraskelse 
Orloven forlænget og var saaledes hjemme, da Re
volutionen brød ud.

Mine Ben var endnu opsvulmede af Vattersot, 
da jeg kom hjem; men jeg fik nu Vished om, a t det 
Haab opfyldtes, der tit havde hjulpet og styrket mig 
i Krigen; jeg havde hele Tiden stolet paa, a t vort 
Land skulde blive dansk igen.



Sanderiïdske Baser éenoem vekslende Tider, 
særligt p u  dis.

Af Johannes Tholle.

Flygtigt set kunde det synes rim eligt at antage, 
a t  Havebruget paa Als i den historiske Tid har haft 
sam m e Udviklingslinje at følge, som den, hvorefter 
Udviklingen er sket paa Fastlandet. Det frem gå^’ 
im idlertid af alle Beretninger og Oplysninger, at 
Havebruget paa Als stedse har været et betydeligt 
Skrid t foran Havebruget paa Fastlandet, og Forkla
ringen m aa vel først og frem mest søges i det mildere 
Klima, der ogsaa har affødt bedre Læforhold, og 
dette har a tter givet en frodigere K ultur af de dyr
kede Planter, derunder ogsaa af Haveplanterne. 
Dertil kom paa et vist Tidspunkt, a t enkelte Fore
gangsm ænd ved personligt Arbejde virkede ivrigt for 
Havebrugets Fremm e og særligt ved Udbredelse af 
velegnede F rugttræ er m. m. i høj Grad hjalp med til, 
a t  Havedyrkningen kunde vinde frem. I Fortsæ ttelse 
af, hvad der tidligere er berettet om de sønderjydske 
Haver,1) skal der i det følgende gives en Oversigt over 
Udviklingen paa disse Egne.

I. Tiden indtil ca. 1800.

I Pave H onorius’ Gavebrev nævnes der (1226), a t 
til de Gaarde, som Munkene havde erhvervet sig paa 
Fyn, Laaland, Als, Ærø, Vesterhavsøerne m. fl. Ste
der hørte der »Vingaarde« (v i n a e), og man har un 
dertiden opfattet dette som et Bevis paa, a t der de 
paagældende Steder har været enten virkelige Vin
haver, Hum lehaver eller Æ blegaarde, a lt efter som
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man opfattede »vinae« som en Hentydning til de vin
lignende rankende P lan ter (Humle) eller de vinagtige 
Produkter, man fremdrog af Abildgaardenes Frugter 
(Frugtvine). Der kan im idlertid næppe bygges noget 
virkeligt paa denne Oplysning, idet der m aa kunne 
regnes med en eller anden Fejltagelse fra de frem 
mede Munkes Side. Saaledes kan der være Tale om, 
at en pavelig Skriver tankeløst har afskrevet et Ga
vebrev fra Italien eller andre sydlandske Egne, — og 
skønt denne Tankegang fordrer, at m an ofrer en af 
de ældste Omtaler af Haver paa vort Omraade, skal 
den frem sættes her, idet en fuldkom men Forbigaa- 
else af det nævnte Citat (vinae) ikke vil være rigtig, 
saa meget mere som en H istoriker andetsteds har 
benyttet sig stæ rkt af denne Kilde.2) Der foreligger 
im idlertid næppe andet om Havebrug fra disse tid 
lige Tid^r, og de første H undreder af Aar derefter, 
meddeles der ej heller noget om Haverne. Der kan 
til Eksempel næppe føres noget Bevis for, at der 
skulde have eksisteret Haver i Omegnen af Byen 
Flensborg, fordi dens »nye Stadsret« af 1284 fastsæ t
ter Toldafgifter for Humle m. m. Dette bliver der
imod mere sandsynligt, da der 1510 udgaar Ordre til 
Byerne Flensborg og Sønderborg om at brygge 01 til 
Flaadens Skibe, og det nævnes, at sidstnævnte Sted 
skal Hans Johansen levere Humlen.3) Denne Humle 
er sikkert af lokal Oprindelse, saaledes som den i de 
følgende Aar, hvor lignende Ordrer udgik til andre 
af Rigets Byer, ogsaa m aa tænkes at være leveret fra 
Haver i og om kring hver Bys Omraade.

Im idlertid gaar der dog endnu en Periode, før 
der direkte tales om Haver paa vort Omraade; men 
allerede den første kendte direkte Meddelelse om et 
Havebrug giver os Indtrykket af, at det er ret bety-
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deligt. Oplysningen stam m er fra 1652 og siger, a t 
Indbyggerne paa Als foruden et betydeligt Agerbrug 
ogsaa har »herlige Træfrugter i store Frugthaver«,

Slotshaven i Sønderborg. Efter Danckwert. 

og det kan endog tyde paa, a t Øens for vor Tid saa 
karakteristiske Sondring mellem Frugthave og Urte- 
eller Blomsterhave allerede har været alm indelig
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paa disse Tider. Den nævnte Oplysning faar sit 
værdifulde Supplement i en Illustration, der viser 
Slotshaven i Sønderborg med sit i Forhold til de af
bildede Lysthuse kolossale Springvand og sit ret om
fangsrige Anlæg.4).

Efter eengang at være etableret er Als’ Havebrug 
uden Tvivl bestandigt gaaet frem. Der foreligger 
ikke, (saaledes som det kan være Tilfældet fra andre 
af Danm arks Egne), saadanne Oplysninger, der be
rettiger til at antage, at det paa en vis Tid har staaet 
ilde til hermed. Det er bestandigt Frugtavlen, der 
er karak teristisk  for Øen, og den er udbredt »til alle«. 
Ved Aar 1730 tales der saaledes om, a t Indbyggerne 
lægger sig meget efter Frugtavl og alle Slags gode 
Havesager, hvorfor Øen allerede paa dette Tidspunkt 
har opnaaet at faa Tilnavn af Havelandet, »Patria 
hortulanorum «.5) Lidt senere tales der om en Have 
ved Nordborg Slot, rum m ende mange Alleer6), og 1763 
fandt Magister Dyssel her »en Skov af store, smukke 
Frugttræ er, hvis Top overgik alt hvad en Malers 
Pensel kunde frem trylle med de dejligste Farver«. 
Som andre Havesager nævner han Humle, Kaal, 
Rødder og alle Slags M adurter.6a) F ra  Naboøen Æ rø 
meddeles der, a t m an dyrker Køkkenurter, især 
Hvidkaal og dansk Kommen, som sælges til Kiel. 
Det synes som om Indbyggerne paa denne 0  dog og- 
saa har avlet Frugt, og a t de gerne vilde have denne 
afsat til Kongerigets Købstæder; men som erj Følge 
af dens retslige T ilknytning til Hertugdøm m et Sles
vig er der visse Toldvanskeligheder, hvorfor det un 
der 7. 10. 1731 m aa meddeles Indbyggerne, at dersom 
de med Attest fra M agistraten kan bevise, at Frugten 
er »voxen og falden paa Ærøe«, da m aa den i Hen
seende af Told være a t anse som de i Slesvig faldne

7*
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Frugter.7) Der omtales fra samme Tid ogsaa en Have 
ved Herregaarden Gravendal0) og ved Præstegaarden 
i Rise.8) (Om Havebruget paa Æ rø, se iøvrigt: Aars- 
skrift f. Svendborg Amts hist. Sam fund Bd. XX.)

Blandt Datidens alvorlige H indringer for Udbre
delse af Havedyrkningen var for vore Egne ikke saa 
meget Læforholdene som den fuldkomne Mangel 
paa brugelige Planter. Det er om talt,1) a t da Frede
rik  II skulde om danne sin Have ved Haderslevhus, 
m aatte  han sende Bud til Landgreven af Hessen for 
a t faa P lanter; men det var jo ikke givet Menigmand 
saadan at sende en G artner sydpaa for a t skaffe 
P lanterne frem. Rimeligvis har m an paa Als brugt 
selv i egne Haver a t formere F rugttræ er ved Udsæd, 
Podning o. s. fr., og m an har naturligvis ogsaa kendt 
til Deling eller Frøsaaning af Sm aaplanter, U rter o. 
desk Men det har alligevel kun været prim itive Kul
turer, der har været Tale om, og der har form entlig 
udelukkende været Tale om Tuskhandel med saa- 
danne Planter. Om Indførelse af nye Sorter er der 
ikke Tale, og eventuel Frem kom st af forbedrede 
Arter eller Sorter har haft vanskeligt ved at vinde 
Terrain.

Ved Oprettelse af en Planteskole, den førsre 
indenfor D anm arks Omraade, høstede da ikke blot 
Als i første Række, men i anden Række ogsaa Fast
landet og de øvrige danske Øer uvurderlig Fordel, og 
det blçv dennes store Mission at give H avedyrknin
gen et k raftig t Skub fremad.

Oprettelsen af denne Planteskole og Driften af 
den gennem mere end to A arhundreder skyldes 
Slægten V o t h m a n n. Om Slægtens første Arbejde 
i Havesagens Tjeneste har en Sønnesøn af Stamme- 
faderen, nemlig Nicolaj Vothm ann i Sønderborg 1802
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meddelt udførlige Oplysninger, af hvilke der i det 
følgende skal citeres det væsentlige:0)

— I 106 Aar opoffrede min Bedstefader Peder 
Vothman, min Fader og jeg os næsten ene og for- 
nemmeligen til F rugttræ ers Opelskning, som en 
Næringskilde. — Jeg tager altsaa ikke i Betænkning 
hermed offentlig a t meddele »Efterfølgende E fterret
ninger«, sam m endragne dels af min for 5 Aar siden 
i sit 85. Aar afdøde Faders Papirer, dels af hans 
m undtlige Fortællinger. Derved vil ikke alene den 
egentlige første og nærm este Anledning til F rug t
træernes Dyrkning paa denne 0  og den tilgrænsende 
Halvøe Sundeved vise sig; men jeg vil ogsaa derved 
faa Lejlighed til a t tilføje nogle paa Erfaring grunde
de Bem ærkninger, betræffende især nærværende Tid 
og denne Egn. —

Min Bedstefader, P e t e r  V o t h m a n n, født i 
W estphalen, blev mod Slutningen af 1600 Tallet ansat 
som Gartnersvend i den herværende paa den Tid 
fyrstelige Have. I Aaret 1695 paatog han sig denne 
af næsten 19 a 20 Skp. Land bestaaende fyrstelige 
Have i Forpagtning, for der a t dyrke F røarter og 
K jøkkenurter og derved a t erhverve sit Ophold. — 
Men kun 7 a 8 Skp. kunde anvendes til Havedyrk
ning, det øvrige var dels Lysthave, dels Eng. — I 
det Hele var denne Green af Industri i herværende 
Egn endnu i den Tid ubekjendt, og overhovedet var 
P lanternes Forædling endnu ikke agtet. Han be
sluttede sig im idlertid  til a t anlægge en liden P lan te
skole (Træskole). Adskillige Haveelskere, der kjøbte 
deres nødvendige Frøsorter hos ham, gjorde person
ligt Bekjendtskab med ham og kjøbte sig vel og ved 
Lejlighed nogle unge Træer. I Begyndelsen havde 
han ingen andre Sorter end alm indelige M adfrugter, 
og da han var indskræ nket ved sin Forpagtnings
kontrakt, kunde han ikke efter sin Lyst og forme
delst de dermed forbundne Omkostninger udvide sig 
ret vidt. — Im idlertid da han i mange Aar var den 
eneste H andelsgartner i denne Egn, og snart for-
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skaffede sig Moclertræer af ædlere Arter fra Tysk
land; saa tiltog hans Afsætning efterhaanden og der
ved hans Mod a lt mere og mere. Efter faa Aar var 
den største Del af Haven besat med unge Kjærne- 
stam m er, saa a t han ikke mere kunde dyrke Kjøk
kenurter og Frøsorter med Fordel. I denne Forfat
ning efterlod han sin Enke Haven i 1736. — Ved For- 
pagtningskontractens Fornyelse blev det hende 
paalagt, som første Pligt a t vedligeholde og udvide 
den hidtilvæ rende Planteskole. —

Hendes Søn Hans Peter Vothmann, hvis Læ reaar 
just da vare udløbne, besørgede de dermed forbundne 
Forretninger.

Det lykkedes ham, a t faa denne i lang Tid kun i 
Forpagtning værende Have til Ejendom. Kort efter 
døde hun, og min Fader Hans Peter Vothm ann var 
nu Ejer af Haven. — Hans Bestræbelse gik ikke 
mere blot ud paa a t dyrke K jøkkenurter og F rug t
træer. — Da han bestandig var den eneste Handels
gartner i denne Egn, saa søgte han a t udvide sig ved 
at avle Frø. Men i sin Have var han derved alt 
for meget indskræ nket; han ansøgte derfor den Kgl. 
Landsregering om at faa overladt et tæ t derved lig
gende Stykke Land for a t forstørre sin Have. Han fik 
om trent 7000 Kv. Roder*) i Arvefæste, hvorpaa han 
nu anlagde sin Træskole. Hans Bestræbelser bleve 
nu snart belønnede ved den udbredte Roes, som hans 
Træer især erholdt derved, at de bleve meget hen- 
sigtsmæssigen behandlede, og at de forlangte Sorter 
altid  künde erholdes. — Hans Have var paa den Tid 
den eneste M ærkværdighed paa Sønderborg, i det 
m indste den, som Fremmede, der rejste gennem vor 
Øe, holdt Umagen værd at see. Hans Bekjendtskab 
blev derved meget forøget. Hans Afsætning strakte 
sig nu ikke alene til herværende Egne, den udbredte 
sig endog udenfor Landet, og var allerede fordelagtig 
for ham.

Ved Rygtet om hans Anlæg bleve og mange nær
boende Landfolk hidlokkede, hvilket gav Anledning 
til, a t de kjøbte Træer hos ham, og lagde Vind paa a t 
plante, saa a t jeg med Sandhed kan forsikre, at i 
det m indste den nu saa betydelige Frugtopelskning

*) O m tren t 27 danske T ønder Land, e lle r 14 ha.
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paa vor Øe, er derved foranlediget. Ligeledes blev 
og derved Efterlignelseslysten vækket. Adskillige 
Gartnere kjøbte eller tilforpagtede sig m idt paa Øen 
Jorder, og anlagde der Træskoler, hvilke for en Del 
cre allerede gaaede ind igjen. Deres i mange Hen
seender fordelagtige Beliggenhed gjorde dem det 
m uligt at sælge Træerne til en lettere Pris. De kunde 
gjøre deres Jorder frugtbringende med langt m indre 
Bekostning; tilm ed foraarsagede deres Husholdning 
paa det flade Land færre Udgifter end Indbyggernes 
i Staden. Nu vare enkelte Landsm ænds første An
læg frugtydende, og form edelst den desuden meget 
frugtbare Jord, paa vor Øe yderst givtige. —

Frugtens Afsætning blev ved Sønderborgs tem 
melig udbredte Skibsfart meget lettet, og Søgning 
efter Æ bler fra Als tog til. — Dette opvakte endnu 
meer Tilbøjelighed blandt Landm ændene til at give 
sig af med a t plante unge Træer. Indkjøbet af dem 
var allerede paa Grund af den ringe Pris, min F a
der solgte dem for, meget let, men blev endnu især 
meget lettere derved, a t mange af de Landmænd, 
der i flere Aar havde tjen t i min Faders Planteskole 
og vare bievne bekjendte med unge F rugttræ ers Be
handling, anlagde ligeledes Planteskoler paa deres 
sm aa Jorder, og kunde overlade de opelskede Træer 
til deres Naboer. E x e  m p i e r  o p v æ k k e  E t 
t e r l i g n i n g ,  n a a r  F o r d e l e n  e r  s y n l i g .  
Saaledes er der nu opstaaet saavel paa vor Øe, som 
paa Sundeved et betydeligt Antal af saadanne sm aa 
Træskoler. Følgerne deraf ere umiskjendelige. —

I det følgende af sin Beretning frem sæ tter Voth- 
m ann visse Forslag til P lantning af F rug ttræ er i 
Hegnene om M arkerne, — han foreslaar, a t Præsterne 
skal paatage sig Uddeling af Træer o. s. v., hvilket 
altsam m en vil være for vidtløftigt a t anføre paa dette 
Sted. Han slu tter sin Beretning med en Optegnelse 
over, hvilke F rug ttræ sorter der er tilsalgs i hans 
Planteskole ved Sønderborg Slot, — en righoldig For
tegnelse over Æ bler, Pærer, Blommer og Kirsebær 
sam t Abrikoser, Fersken, V inranke og Stikkelsbær, 
et Emne, som vi snart vil vende tilbage til.
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Om Slægten V othm ann10) kan yderligere oplyses 
saa meget, a t den foruden at lære Folk a t plante og 
at plante gode F rugtsorter tillige lærte dem at be
handle Frugten og at anvende den. Johan Georg 
Vothm ann udgav saaledes ved Landhusholdnings
selskabet en Række Bøger,11) dels paa Dansk, dels 
paa Tysk, om handlende Tilberedning af Frugtm ost. 
eller i Form af en H avekatekism us etc., hvilken 
L ittera tu r siden vil blive nærm ere omtalt.

II. Omkring 1800.

I Fortsæ ttelse af de gamle T raditioner og be
gunstiget af Slægten Vothm anns oplysende Arbejde, 
særligt dens Udbredelse af gode F rugttræ er m. m., 
voksede Havebruget paa Als sig omved A arhundred- 
skiftet frem til a t indtage en anselig Position, ja 
endog før dette T idspunkt var H avedyrkning bleven 
til en Levevej for en Mængde Jorddyrkere. En Be

retn ing fra 1787 meddeler saaledes,12) at »Paa A 1 s 
og S u n d e v e d  bliver, som bekendt, dyrket en 
Mængde Æ bler, hvis Udførsel er af ikke ringe Be
tydning. Der gives da, fortrinsvis paa Als, Indbyg
gere, som hovedsagelig lever af deres F rugttræ er, og 
ofte bliver Landboere, for hvem Agerbruget slaar fejl, 
eller Kvæget dør, eller en anden vigtig U lykkeshæn
delse indtræffer, siddende ved deres Brug ved den 
Hjælp, som en rig  Frugthøst bereder dem.« Andet
steds opgøres det, hvormeget Værdien af Øens 
Frugthøst kan andrage,13) og der anføres , a t »I Aa- 
ret 1790 var der . . . .  efter en ikke særligt ydende 
Høst, fra Sønderborg afgaaet 10 Skibe ladet med 
Æ bler, og disse Ladninger lader sig ikke anslaa til
samm en til m indre end 8 til 10,000 Rbdlr. En endnu
levende trovæ rdig P ræ st fo rs ik re d e ___, a t en Bonde
i hans Sogn ikke sjæ ldent solgte for 150 til 200 Rbdlr. 
Æ bler, og a t enhver regnede med, a t F r u g t t r æ 
e r n e  i d e t  m i n d s t e  s k u l d e  k u n n e  g i v e  
h a m  t i l  h a n s  a a r  l i g e  A f g i f t e r .  Landm æn
dene her ser im idlertid ikke saa meget paa Godheden
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af Sorterne, som paa Mængden af deres Frugttræ er. 
De maadelige og slette Sorter er ogsaa der langt de 
hyppigste, form odentlig fordi de Skippere, som i Reg
len køber Æ blerne for Afsætning i Rusland, ingen 
særlig Forskel gør, og ikke sjældent køber de endnu 
umodne F rugter paa Træerne.« Beretningen be

kræftes udførligt af en Frem stilling af Pastor Chr. 
Schwendsen i Hørup (1801), der i al sin Omstændelig
hed ikke skal gengives her,14) — ligesom det anførte 
gentages i »Handbuch der schleswig-holsteinischen 
Landeskunde« 1799 S. 363 ff.

Om de enkelte Egne af Als hedder det bl. a., a t 
Miang anses for at være en af de bedste Frugtavls
byer, og at Byen Sønderborg »liegt un ter Obstgärten 
und Kornfelder«,15) hvilket ganske natu rlig t skyldes 
den nære Beliggenhed af Planteskolen ved Slottet. 
Desuden dyrkes der i Sønderborg nogen Tobak, saa- 
ledes som det tidligere er bemærket. A ndetsteds10) 
tales der om Sønderborgs »kjønne Haver«, saa Byen 
har dengang, ligesom nu været stæ rkt præget af 
Havedyrkningen.

Noget lignende kan siges om Augustenborg. Ha
verne her betegnes som »pyntelige og ordentlige«,10) 
og det hedder yderligere, a t Egnene her er »ligesaa 
yndige i Beliggenheden som fordelagtige i F rug tbar
hed, og F rugttræ ers Plantning, Podning og Opelsk
ning er en Yndlings- Beskjæftigelse for de fleste.«10) 
Ganske specielt beskæftiger de besøgende Forfattere 
sig med Slotshaven. Nogle anfører, a t den er anlagt 
i »fransk Stil«,17) andre, at den er »engelsk«. Det 
sidstnævnte er nok Sandheden, dog saaledes a t for- 
staa, a t der af det franske Anlæg var bevaret »de 
behagelige og skjønne Alleer, som forhen har været 
plantet, saa og Orangerier og Blom ster-Quarterer og 
Menagerie af Paafugle.«18) Ved det lille Prinsepalæ'
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findes der ogsaa en smuk Have med »rare Blom
ster« sam t endnu et Menageri. Om disse Haver har 
H irschfeldt iøvrigt givet sin Beskrivelse:1”)

Augustenborg Allé.

»Bag ved Slottet er en betydelig Plads . . . .  Der 
tindes Vaser, S tatuer og Billedhuggergrupper af Sce
ner fra Landlivet og en meget sm uk Portal. Skoven, 
som støder til Augustenborg Park  er betydelig og har 
sm ukke Spadseregange især ved Vandet. Bag Por
talen er der Græsplæner og F rugttræ er mellem
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Hække sam t to lange store Lindealleer, der fører til 
Vandet. — Paa den nordlige Side af Slottet er Køk
kenhaven og Frugttræ erne. I det ene Stykke Skov 
under høje Ege og Bøge et af Træ bygget rund t 
aabent Tempel. Kuplen hviler paa otte joniske Søj
ler, og der er ti Fod mellem Søjlerne. Forneden er 
der en Balustrade, og ved den staar der Bænke ind
vendig. Templet s taar paa en Høj, saa m an har fra 
alle Sider Indsigt i Skoven. Der er et lille Vand ved 
Templets Fod, og en Bro fører over til d e t . . . .  For
skellige Veje bugter sig og fører til Prinds Emils 
philosophiske Bolig, der ligger gemt i en Krog af den 
øverste Skov. Der er sm ukke Fuglehuse ved Siden 
af Boligen. Man ser baade alm indelige Frugttræ er, 
Valnøddetræer og M orbærtræer i Skoven. Foran 
denne Bolig er der en lille Have med Blomster og 
Frugttræ er. Den øvrige Del skinner med de dejlig
ste og sjeldneste Blomster. Der er et lavt hvidt Git
ter med Slyngroser derom. I den nederste Halvdel 
er der F rugttræ er og Kjøkkenhave forbundet med 
lave Hække.’ Der er en Siddeplads med Tag over 
ved en Fiskedam  helt nede og en smuk lille Buegang. 
Til Højre er der en Paafuglegaard og andre Fugle i et 
Stykke Skov med mange Buske og enkelte høje Træer 
med Siddepladser. Dog det sm ukkeste ved Augu- 
gustenborg er F rugtbarheden der, og saa Skov og 
Vand i Forening.«

Blandt de enkelte Træer i Parken har m an sær
ligt heftet sig ved et gam m elt Bøgetræ, der som det 
første hvert Aar springer meget tidligt ud, og hvorom 
man har Notater fra hvert Aar 1750—1847. I Aarct 
1788 sprang det ud det tidligste i alle disse Aar, nem 
lig 13. April, og sildigst blev det 1799, nemlig 17. 
Maj.20)

Ogsaa denne Have forfaldt under preussisk H er
redømme, saa det hele tilsidst lignede et Vildnis. 
Kirkegaarden synes ved ca. 1900 at være det sm uk
keste derom kring.

Det kan om Slotshaven i Nordborg meddeles, at
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denne under 4. 11. 1749 blev overladt Am tm anden 
sammen med Havehuset (Gartnerboligen).28)

III. Almueskolen og Havebrugets Fremme.

Om Oprindelsen til Almueskolens Arbejde for 
Havesagens Frem m e er der fortalt tidligere.1) I det 
følgende skal der gives et Eksempel paa en flittig 
Skolelærers Arbejde med Sagen, idet dette Eksempel 
s taa r som det eneste Tilfælde, hvor Det kgl. d a n s k e  
Landhusholdningsselskab har præm ieret Havedyr
kere u d e n f o r  Kongeriget og i Hertugdømmerne. 
Det var Skolelærer Lorenz Andresen i Asserballe- 
skov, som havde anlagt en Planteskole, hvori der 
fandtes forædlede Æble-, Pære- og K irsebærtræer, 130 
Valnøddetræer og 9000 upodede Stammer. For dette 
Arbejde modtog han i Aaret 1815 Det kgl. Land
husholdningsselskabs 3die Sølvbæger.11)

Uden Tvivl har Regeringen set en vis Fordel ved 
at gøre det m uligt for Skolelærerne at blive fortro
lige med H avedyrkningen og eventuelt a t faa en 
Indtægt af et saadant Arbejde, og da der under 
7. 11. 1832 udstedtes et »Reglement for Almueskoler 
paa Als«, kom dette til a t rum m e en § 36, der lød paa, 
at »Ved Skolebygningen skal, saavidt muligt, an 
skaffes en Haugeplads af til 1 Skieppe Lands 
Størrelse til Brug for Skolelæreren [og] de gaardbru- 
gende B eb o ere .... bør vedligeholde Hegnet om kring
Skolens Gaard, Hauge og Jordlod---- «.21) Lignende
Bestemmelser findes i deri alm indelige Skoleordning 
for Hertugdøm m erne af 1814 og i den kongelig hol
stenske af 1747, og paa Sem inariet i Tønder gaves der 
Undervisning i Havebrug. Ogsaa dette h a r utvivl
somt hjulpet med til yderligere a t fremme Landbo- 
havebruget.
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IV. Have-Kolonier i Sønderborg.

Som det ogsaa foran er om talt,1) oprettedes der i 
det 2det T iaar af 18-Tallet Havekolonier i de fleste 
Købstæder og Flækker i Hertugdøm m erne, og det 
opgives for Sønderborgs Vedkommende, a t den havde 
indrettet en saadan. Der hersker nogen Usikkerhed 
vedrørende denne Koloni og dens Skæbne, idet Be
retningerne om den tildels er indbyrdes m odstri
dende. I en S tatistik  over, hvad der er udrettet for 
Sagen, regnet for begge Hertugdøm m erne, opføres 
1826 Sønderborg med en Koloni paa 192 K vadrat
roder,22) og det er anført,23) at denne Koloni skulde 
være indrettet allerede 1823 paa en Jord, som en vel
havende Borger havde lejet, men som han stillede til 
Raadighed. Andetsteds24) nævnes der im idlertid ikke 
saa tidligt nogen Koloni fra Sønderborg, — ja den op
føres endog slet ikke. Og hvis den virkelig har eksi
steret, hvad m aaske ikke er aldeles givet, fordi der 
har været opgivet det anførte Antal Roder dertil 
(man kan m aaske have haft til Hensigt a t udlægge 
dette Areal), — saa m aa den ret hurtig t være for
svunden igen, eftersom en Skrivelse fra 1831 medde
ler, at m an ikke har Jord til a t udlægge en Koloni.25) 
Den tidligere oprettede (eller i hvert Fald paatænkte) 
Koloni synes paa dette Tidspunkt helt a t være glemt. 
Siden hen kom m an dog i Sønderborg paa andre Tan
ker og oprettede en Have-Koloni; om dette vil der 
blive berettet i den samlede Omtale af Sønderjyllands 
Have-Kolonier i en 4de Artikel.

7. I Mands Minde.

Omkring ved 50-erne og særligt efter Grænse
dragningen i 1864, hvor Als gled til det fjendtlige 
Udland og Æ rø forblev ved Kongeriget, skete der be-
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tydelige Forandringer ogsaa med Haverne paa Als, 
som nu stod overfor endnu større Paavirkning syd 
fra.1) For Sønderborg Slots Vedkommende ved vi, 
a t Planteskolen, da den sidste Vothm ann døde, gik 
over til Svigersønnen Thomsen. I Sønderborg 
dannedes under G artner Livonis Førerskab en 
Frugtavlerforening, og en Forskønnelseskom ite be
gyndte efter 1850 at udføre P lantninger nordfor Kir
ken og øst for Havbogade. Ligesaa plantedes der flit
tig t ved den tidligere Slotsgrav m. fl. Steder, — Ar
bejder som i Reglen var overdragne til afdøde G art
ner Jensen.

Om Landbohavebruget i Mands Minde har vi to 
forskellige Skildringer, der paa en udm æ rket Maade 
supplerer hinanden. Den ene18) fortæller om et be
stem t Sted og skildrer Forholdene her.

»Ud til Sønders for Stuehuset havde Kirsten 
Eriksens Bedsteforældre e K a 1 g a a (Kaalgaarden, 
Køkkenhaven). Lige for Dønsk-Vinduerne gik en Sti 
med Buksbom ved Siden ned til et L o s t h u s af 
Lind, og paa begge Sider af Gangen var der nogle 
Bede (B e i) med B l o m m e  (Blomster), og ellers var 
der S m o f r  ø (Suppeurter) og Botede (Kartofler). 
Der voksede ogsaa et stort s p r e n d e  P l o m t r æ  
(spættet Blommetræ) og et Par Pæ retræ er. F rug t
haven laa ved den vestre Ende for Bolet, og om det 
hele var en tem melig høj Jordvold (J u a v o 1) eller 
Dige, hvorpaa der var en høj S t y v n i n g, d. e. 
Træer, der blev hugget engang hvert 8de—10de Aar. 
Lignende Haver med F rug ttræ er var der ved alle 
Gaarde og Huse; enkelte Steder var der ogsaa plantet 
F rugttræ er paa Digerne mellem M arkerne. Under 
eet kaldtes Haven e G a a r d, og den bestod saa af e 
K r u d g a a r d  (Blomsterhave), e A b i l d g a a r d  og 
e K a l g a a r d .

Der var en Tid, da der ved hver Gaard var e n 
H o m m e 1 g a  a, en Humlehave, saa der til Øllet blev 
brugt hjem m eavlet Humle. Der var megen F rugt her 
paa Als, og da der næsten ingen Pris var paa Æ bler-
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ne, blev der presset en Del Most. — En Del af Æ b
lerne, særlig den nedfaldne Frugt, blev tørret; der 
blev saa et P ar Aftener, før der skulde bages, skaaret 
Æ bler til Tørring; der blev sat et Kar m idt paa Gul
vet, og derom tog alle Husets Folk Plads hver med 
sin Kniv. Æ blerne blev skaaret i F j e r p a r t e r ;  
Kærnehuset blev skaaret ud, og Æ blestykkerne blev

Cl. Matlhiesen.

kastet i Karret. Naar Brødet efter Bagningen var 
ude af Ovnen, blev Æ blerne kastet derind, og paa den 
Maade fik m an en Del tørret Frugt, der brugtes til 
Mad.

Mosten blev dels drukken, mens den var ny; dels 
blev den tilberedt og opbevaret til Vinteren, og n aar 
den var god, var den en meget kærkom m en Drik, 
som ogsaa bødes F rem m ede.. . .«

Den anden Beretning er affattet af tidligere Læ
rer, Pomolog C. M atthiesen i Fredensborg, der i det 
følgende beretter saavel om Havedyrkningen som 
om sig selv.20) Den omhyggelige af den gamle
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Mand10) saa sm ukt og sirligt affattede Beretning op
bevares i Folkem indesam lingen og er dennes sm uk
keste Bidrag til denne særlige Gren af Alm uekul
tu r  en :

»Alsisk Havebrug i ældre Tid.

Der findes næppe en skønnere Plet hverken i 
D anm ark eller i Sønderjylland end min dejlige Fødeø 
Als. Intet Under a t den er bleven kaldt en Have, 
hvor hver Kornm ark er et Bed, eller at den er kaldt 
den skønneste Æ delsten i den danske Kongekrone. 
Den, der garster Øen nu i den dejlige Højsommertid, 
vil blive betaget af den Skønhed og Idyl, som Øjet mø
der overalt og indrømme, at Øen ligner en stor Have, 
som vi af H jertet er taknem m elige for at have faaet 
tilbage, og hvis Befolkning er ligesaa taknem melige 
for a t være komne hjem igen efter den lange og tran 
ge Udlændighedstid. De mange Lunde og Skove, de 
frodige Hegn og Hessel og Tjørn, fulde af isprængte 
vilde Roser, Caprifolier og koket hængende Brombær
ranker, de mange Abildgaarde (Frugthaver) om kring 
Gaarde og Huse, rigtfyldte B lom sterhaver ved hver 
en Bolig, Vinduerne fyldte med frodige Potteplanter, 
— ja det er en Have eller en Park, som m an skal lede 
efter Mage til, ingen har den skønnere. I den sidste 
eller nyeste Nutid er der saa kommen en Prydelse til, 
som m an ikke kendte til i tidligere Tid, jeg tænker 
paa de Tusinder af Dannebrogsflag, som nu, saa ofte 
Lejlighed gives, vajer over Øen og yderligere for
skønner det i Forvejen saa sm ukke Landskab.

Paa denne 0 stod min Vugge, og her levede jeg 
min Barndoms- og første Ungdomstid. Naar jeg nu 
som gammel Mand efter Opfordring skal meddele om 
Øens Havevæsen i ældre Tid, da bliver det kun, hvad
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jeg kan huske, jeg har in tet skriftligt eller tryk t haft 
at holde mig til, og noget ældre historisk kan jeg 
intet meddele om. Hvad jeg a ltsaa  kan fortælle lidt 
om, er hvorledes Haverne saa ud om kring ved Mid
ten af forrige Hundredeaar, da jeg er født 1844, men 
fra lille af har jeg været Haveven, og jeg, har som 
Dreng brugt mine Øjne godt og kendte Haverne langt 
bedre, saavidt jeg var kommen end Egnens Heste og 
Køer, dem jeg ikke brød mig om.

1909 skrev jeg i Det kgl. Haveselskabs »Medde
lelser« et lille Stykke, som jeg kaldte »Mormors 
Blomsterhave«. Det m aa jeg for Blom sterhavens 
Vedkommende have Lov til a t bygge paa og saa føje 
til, hvad der kan dukke op i Hukommelsen.

Mormors Have saa anderledes ud, end de fleste 
Landsbyhaver gør det i Nutiden. Mit Hjem var en 
Udflyttergaard ikke langt fra Arnkilsøre, det Sted, 
som blev saa sørgelig berømt 1864, men som nu faar 
Oprejsning ved Genforeningen og forhaabentlig bli
ver befriet for sit »Denkmal« for Tyskernes Over
gang. Saaledes som Mormors Have saa ud, saaledes 
saa de fleste Landsbyhaver paa Øen ud den Gang, 
Grundpræget var det samme, lige Gange, ofte med 
klippede Avnbøgehække og altid  med buksbom ind
fattede Bede og Gange. Lidt Forandring var der 
selvfølgelig efter Grundens Form eller den enkelte 
Ejers Smag, men Grundpræget var ens overalt, og 
det holdt sig til om kring ved Midten af forrige Hun- 
dredaar. Det var først ved denne Tid eller lidt se
nere, a t de gamle Anlæg forsvandt, forgrimmedes vil 
jeg helst kalde det. Mormors Have skiftede Ud
seende m idt i Halvtredserne, da fik den en stor rund 
Plæne, og Avnbøgehækkene og Buksbom indfatninger
ne forsvandt, men da laa Mormor i sin Grav, ellers

ti
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var Forandringen næppe indtraadt. Det samme var 
Tilfældet med de fleste af de sm ukke og stilfulde 
Landsbyhaver paa Als. Hvorfra denne forandrede 
Smag kom, og livem der oprindelig gav Stødet til, a t

5YD.

Plan a f Mormors Have.

den fik Magt, tør jeg ikke afgøre, men har en Anelse 
om, a t den for Ais’s Vedkommende stam mede fra 
Augustenborg. For min Fødeegns Vedkommende 
m ener jeg, a t m an m aa søge til Ulkebøl Præ stegaard 
Om denne Have og andre samtidige, læs: Fen
ger: »Erindringer« 1925 S. 52—53, 238—30. Her 
boede Præsten Hans Krogh-Meyer, en meget have-
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Asserballe Præstegaardshave.

interesseret Mand; han foretog mange Uden
landsrejser og paa disse lærte han nyere Haveskikke 
at kende. Desuden stod han i Venskabsforbindelse

Qtiderup Præstegaardshave.
8*
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med det lille augustenborgske Hof, hvor Slotsparken 
væsentligst bestod af en mange Tønder stor Græs
plæne ud for Slottets Hovedfacade. Dette Forhold 
kan ogsaa have bidraget til Præ stegaardshavens Om
lægning i nyere engelsk Stil. Saa langt tilbage, som 
jeg kan huske, havde Præ stegaardshaven en stor 
Plæne med enkelte fritstaaende Træer, deriblandt en 
ægte Kastanie og en rødblom stret Kastanie; den sid
ste fældede den førte tyske Præ st 1864, da han var i 
Forlegenhed for Brændsel. Krog-Meyer var en anset 
og velset Mand i det store Ulkebøl Sogn, og jeg me
ner ikke at fejle, naar jeg tror, a t han ogsaa har til
skyndet til, a t de gamle Haver, hvis Anlæg stam 
mede fra Slutningen af det 18de H undredaar og Be
gyndelsen af det 19de, er bleven ændrede og forandre
de i nyere »engelsk« Stil, en Stil der nu er saa a l
m indelig paa Landet, men oftest er en Parodi paa, 
hvad den skulde være. Hvor er det ikke latterlig t at 
træffe Plæner i ganske sm aa Haver, Plæner som ikke 
er større end a t en rask  Dreng kan springe over dem.

Men tilbage til Mormors Blomsterhave. Den var 
rim eligvis anlagt 1795, Aaret efter a t Gaarden var 
flyttet ud fra Kirkebyen. Om Mormor, som dengang 
var nygift, og som var meget haveinteresseret, selv 
havde anlagt den eller haft gartnerisk  Hjælp dertil, 
ved jeg ikke, det første kunde være m est rim eligt, 
da Folk, især Nybyggere, ikke havde saa rigeligt med 
Penge, men Haven var paa den anden Side saa ren 
og smuk af Stil, a t m an næppe kan tiltro  en ung 
Kvinde i Besiddelse af saa megen Dygtighed.

Blom sterhaven, som var forbunden med U rteha
ven, var af Form  firkantet og ret stor, vel en 30—40 
Alen paa hver Led, den laa foran og syd for Stue
huset, Midt igennem Haven gik en lige Gang, som be-



Sønderjydske Haver gennem vekslende Tider. 117

gyndte ud for Dagligstuevinduerne og endte ved en 
Laage, som førte ud i Marken. Denne Gang var om
tren t 2 Alen bred, m aaske lidt bredere, og paa begge 
Sider var der B lom sterrabatter, som nok var lidt 
bredere, 3 Alen eller lidt mere. Disse lange Rabatter 
var afbrudte paa Midten, for at der kunde blive Vej 
ind til U rtestykkerne og anden Nyttejord. Det S tyk
ke af Rabatten, som laa nærm est Huset, var paa 
Midten bøjet ud til Siderne i en tem melig stor halv
rund Bue, og indenfor denne Bue blev der saa Plads 
til et Bed af Form som en Halvcirkel. Den længst fra 
Huset liggende Rabat havde en lignende men m indre 
Bue og med et rund t Bed paa Gangen, som denne 
altsaa m aatte udenom. Langs med Huset fandtes en 
bred Gang sam t Rabatter, denne Gang m aatte være 
bredere end de andre, for her skulde ogsaa være 
Plads til G arnstøtterne, hvor Mormor blegede sit 
Garn om Foraaret, Udbyttet af Vinterens Flid ved 
Spinderokken. Langs med Havens Sydhegn fandtes 
en lidt smallere Gang, som var skilt fra Nyttejorden 
ved en Avnbøghæk. Denne Hæk var om trent en 
Alen bred og 1^ Alen høj, den holdtes skarp t klippet 
og var i min Drengetid meget tæ t og kraftig, saa vi 
Drenge kunde ligge og tage os en Gyngetur eller en 
Middagssøvn paa den. Langs det østlige Hegn var 
der skilt et Stykke fra, som var udlagt med varigt 
Græs og brugtes om Foraaret og Sommeren til Ble
geplads for de lange Stykker hjemmelavede Lærred. 
Langs med Østhegnet stod G store Svedskeblomme- 
træ er sam t nærm est Huset et M ispeltræ med sin 
tykke vredne Stamme. Blom metræerne har rim e
ligvis været den alm indelige Svedskeblomme, da jeg 
senere har fundet denne Sort i lignende gamle Ha
ver i Nærheden, hvor enkelte gamle Træer af denne
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Sort endnu var bevarede. Mispelen er ret hyppig i 
alsiske Haver, den kaldes i alsisk M undart for Aafen- 
aaser. Ind mod Nyttejorden var Blegepladsen skilt 
ved en lignende Hæk som den fornævnte, disse Hæk
ke brugtes til a t tørre Vadsketøj paa.

Alle de nævnte Rabatter var kantede med Buks
bom, som holdtes omhyggeligt klippede i F irkant, og 
som aldrig i Mormors Have fik Lov at blive ret store, 
truede de hermed, blev de plantede om. Rabatten 
langs Huset havde dog kun Buksbom kant langs Gan
gen, ind mod Urtehaven var den kantet med La
vendler, thi alle alsiske Husmødre brugte den Gang 
Lavendelblomster til deres Potpourrikrukker. Det 
lille runde Bed i Hovedgangen var kantet med røde 
dobbelte »Tusindpiger«, Bellis.

Stykket vest for Hovedgangen var delt i to Afde
linger eller Skifter ved en Række Ribsbuske og mel
lem dem nogle faa K irsebærtræer, hvoraf et var Sort 
Bruskbær, de andre Glasmoreller, de sidste blev dog 
ryddet i min Drengetid. Foran, altsaa øst for den 
Hæk havde Bistaderne deres »Plads«. Man benyt
tede den Gang udelukkende Kubestader og dræbte 
uden Naade de flittige Bier, naar Honningen skulde 
høstes. Vi havde ofte indtil 30 saadanne Bistader 
og oftest 12 af de kraftigste til a t staa over til næste 
Aar. Det var ikke rationel Biavl, men m an kendte 
ikke bedre.

Med Undtagelse af de nævnte Blom m etræer og 
K irsebærtræer fandtes der kun i denne Have et Par 
M ajkirsebærtræer, alle de andre mange Frugttræ er 
var henviste til Abildgaarden. Det samme var og er 
ganske alm indeligt endnu i alsiske Haver, hvor 
Blom sterhaven og F rugthaven altid  er adskilte, kun 
rent undtagelsesvis kan man træffe et gam m elt
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Æ bletræ  i Blomsterhaven. Indenfor Hegnet mod 
vest ved Indkørselen var plantet nogle faa Syrener, 
senere kom en Guldregn til, en Æblerose, en Rosa 
gallica sam t nogle Stikkelsbærbuske.

Rabatten langs Huset vest for Hovedgangen var 
hegnet med flækkede Sten, og Jorden laa højere i den 
end i de andre Rabatter. Den benyttedes som Plan- 
tebed for K aalplanter, dog var det ikke noget Var
in  eb ed og Vinduer var aldrig  lagt over.

Langs med Huset var der ingen Rabat, men der 
var alligevel plantet forskellige Ting, navnlig Maa- 
nedsroser, den alm indelige lyserøde sam t den sva
gere voksende mørkerøde, som ligner Gramoiria, 
uden at jeg dog tør indestaa for, a t det var denne, 
de blomstrede lige til Frosten kom. Endvidere var 
der den gamle Rosa sulphurea, vel en af de ældste 
fyldte gule Roser, der ofte er saa tæ t fyldt, at den er 
nær ved at kvæles i sin egen Fylde, saa var der den 
store Centifoliarose, alle voksede de med en Yppig
hed og Fylde, a t de naaede Tagskæget og blomstrede 
med en Rigdom af de dejligste Roser, som duftede 
herligt. Foruden disse Roser stod her i min Drenge
tid en træ agtig  Vortem ælksbusk (Euphorbia), (hvor 
mon Mormor dog havde faaet den fra?), som jeg for
gæves senere har søgt efter Mage til. En stor Hor
tensiabusk savnedes heller ikke, den var stor som en 
gammel Ribsbusk, det var den alm indelige lyserøde 
Sort, og den stod ude baade Sommer og Vinter, om 
Vinteren fik den en Trillebørfuld af halm et Hestegød
ning som Fodpose, ellers m aatte  den passe sig selv. 
Hændes kunde det, a t den frøs ned i en streng Vin
ter, men saa skød den blot saa meget desto kraftigere 
om Foraaret. Jeg har ta lt over Hundrede Blomster 
paa denne Busk. Paa samme Maade dyrkes Hor-
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tensiarer endnu overalt paa Øen, det samme er Til 
fældet paa Bornholm og vel ogsaa i andre Egne af 
Landet, f. Eks. Ærø.

I den anden Tvæ rrabat langs Huset dyrkedes for
skellige Roser sam t i Midten et næsten højstam m et 
Snebolletræ med en forholdsvis tyk Stamme. Af 
Roserne var der den store og lille Centifoliarose, den. 
sidste kaldtes, om jeg husker ret, Princesserose, des
uden den mørkerøde Fløjelsrose, som m an nu ikke 
træffer i ret mange Haver, Pimpenillerosen. Maa- 
nedsrosen sam t den lille smaabladede dejlige Nel
likerose. Denne sidste bliver kun lav, er meget tæ t
løvet og allerkæreste, den egner sig ganske fortrin lig t 
til K antplante om større Rosengrupper. Jeg har ofte 
som Dreng prøvet paa a t drive den, men det lykke
des aldrig. Selvfølgelig manglede den gamle hvide 
Rose heller ikke, den er saa sm uk som halvaaben 
Knop, heller ikke dens Slægtning M aidenbluch, Prin- 
cesserosen blev drevet i Stuen hvert Foraar, og skul
de helst staa med halvtudsprungne Knopper til Pal
mesøndag, der endnu er Konfirm ationssøndag, og 
var der saa en kvindelig Konfirmand, saa skulde hun 
have en lille Rosenbuket med i Kirke. I de to buede 
R abatter stod flere højstam m ede Centifoliaroser, 
dem opdrog Mormor selv, de var rodægte, men Rod
skud og Sideskud taaltes ikke. Den Slags højstam 
mede Roser er endnu ret alm indelige paa Als.

De nu saa alm indelige rem onterende Roser kend
te Mormor ikke, hvor vilde hun have glædet sig, om 
hun havde haft saadanne, derimod havde hun en 
Therose, som hun baade dyrkede i Potte og paa F ri
land, den er af lidt charm ois Farve, meget rigtblom st- 
rende og haardfør. Dens Navn er ukendt, den findes 
endnu i mange alsiske Haver, jeg har engang truffet
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den under Navnet »No name«, ret betegnende, men 
saa hellere »Navnløs«.

Ellers vrimlede det med mange forskellige Blom
ster lige fra det tidlige Foraar, til Frosten satte Slut 
paa al Frilandsblom string. De første, som meldte sig, 
var Juleroserne med de hvide Blomster. Den grønne 
eller rettere grøntblom strende Julerose, som vi ogsaa 
havde under Navnet Pestrod, var ikke værdig til a t 
faa Plads blandt de andre Blomster, den havde faaet 
anvist Plads i en Krog ved Huset og blev betragtet 
som medicinsk Plante, idet Stykker af dens tynde 
sorte Rødder blev stukket gennem Ørene paa Grisene, 
naar de var syge. En anden m edicinsk Plante, Løv- 
stikke, fandtes ikke i Mormors Have. E ranth is har 
jeg heller aldrig truffet, heller ikke senere paa Øen, 
men derfor kan den godt findes der, jeg har saa sjæl
dent senere opholdt mig paa Øen, naar E ran th is 
blomstrer. Heller ikke i Aar, 1920, da jeg var der 
hele Februar, og det meste af Marts Maaned, saa jeg 
noget til dem. Underligt nok, da den er saa alm inde
lig i mange andre Egne. Derimod var der mange 
Vintergækker, baade enkelte og dobbelte, sam t 
Mængder af Dorthealiljer (Leokojum vernum), lige
som vi havde mange røde, fyldte Hepatica, Crocus, 
dog kun den gule, som vi kaldte gule Gækker, og 
mange forskellige Hyacinter. Af disse sidste var der 
navnlig en, som blev yndet frem for alle de andre, 
den var meget smuk, svagt lyserød eller lidt kødfar
vet og fyldt, dem m aatte  vi aldrig plukke af, det 
m aatte vi derimod af de mange lyse- og m ørkeblaa. 
Senere kom der et Mylder af forskelligfarvede Tuli
paner, af Muskat- og Drivhyacinter, sam t Kejserkro
ner og den brogede Vibeæg, den hvide kendte vi ikke. 
Disse Blomsterløg blev aldrig  taget op, blev Blokkene
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for store, tog m an dem op lige efter Afblomstringen, 
delte dem og plantede igen. Paaske- og Pinseliljer 
var der mange af, men udelukkende med fyldte 
Blomster, jeg havde ikke set hverken enkeltblom st
rende Paaske- eller Pinseliljer, før jeg som Voksen 
kom til Sjælland! Ja sandt er det, men m ærkeligt. 
Den hvide Lilje (L. candidum) havde vi mange af, 
ligeledes havde vi Lilium  bulbiferum, M artagon og 
en cinoberrød tykbladet prægtig Lilie, uden at jeg dog 
kender dens Navn. Den træffes ofte paa Als, mens 
jeg aldrig har truffet den her paa Øerne. I Mormors 
Have havde vi ogsaa den skærm blom strende Fugle
mælk, den kaldte vi »Nøgne Børn«, derimod fandtes 
den pyram idale ikke, den er smuk, men breder sig 
a lt for stæ rkt. I Augustenborg Slotspark var der 
Masser af dem, der havde den Lov til at brede sig. Af 
Prim ulaer havde vi mange, baade af veris og egent
lige Aurikler, som her blev kaldt ved sit rette Navn, 
medens de andre Prim ulaer blev kaldt Koblommer. 
Især yndedes den lille Pr. acaulis med lillarøde Blom
ster, som ligner en lille Rose.

Af andre S tauder i disse Bede kan nævnes Ak- 
kelejer, den fyldte Tjærenellike — Bognelliker kaldte 
vi den — Fjernelliker, som vi kaldte Græsnelliker og 
Studenternelliker, der gik under Navnet Klasenel
liker. Den fineste og m est skattede i denne Flok var 
dog den fyldte hvide Hesperis m atronalis, som gik 
under Navnet »Hvid Viol«, den satte Mormor ganske 
særlig Pris paa, fordi den duftede saa dejligt, den 
krævede dog særlig Omhu ved Dyrkningen og skulde 
deles og plantes om hvert Aar efter Afblomstringen; 
nu træffes den sjældent.

Saa var der de alm indelige Havenelliker, men 
navnlig en Mængde »Pottenelliker«, det vil sige, af
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de gode gamle, næsten træagtige, som blev plantede 
ud, naar de havde blom stret en Gang inde i Stuen, 
de stod saa ude hele Aaret, dækkedes kun om Efter- 
aaret rund t om Planten med lidt Hestegødning og i 
strængere Frost med en gammel Bikube eller Vidie- 
kurv over Toppen. Disse Pottenelliker blev store og 
gav om Sommeren et rigt Flor af prægtige store, 
stæ rkt duftende Blomster. Der var lyserøde, gule 
(ansaas for at være kælne), hvide, stribede i rødt og 
hvidt, violet og hvidt, gult og rødt og hvide med rød 
eller violet Rand. Nu er disse Nelliker vist sjældne 
paa Øen, i Fjor traf jeg nogle af dem paa en born
holmsk Kirkegaard, her paa Sjælland har jeg aldrig 
truffet dem. Om Foraaret m aatte man passe godt 
paa dem og beskytte dem med Ris, thi kom en Høne 
i Haven, søgte den altid først til Nellikebedet og 
kunde saa hurtig t gøre Ulykker ved Planterne. Nel
liker var næst efter Roserne Mormors Kælebørn.

Egentlige Sommerblom ster var der ikke mange 
af, naar undtages Levkøjer og Asters. Jeg husker 
den røde Adonis og den blaa Jom fruen i det grønne, 
et enkelt Aar Stedmoderblomster, Reseda havde vi 
mange af, men de havde deres eget Bed i Urtehaven. 
Asterserne residerede oftest i det runde Bed paa Ho
vedgangen. Mormor kendte kun de enkelte.

De to halvcirkelform ede Bede var næsten altid 
forbeholdt Levkøjer. Først blev de overvintrede Vin
terlevkøjer plantede ud, sam tidig eller lidt senere 
P lan ter af Sommer- og Vinterlevkøjer. P lanterne var 
selvtiltrukne, saaede i gamle Fade og Skaaler, ikke 
sjæ ldent endda af selvavlet Frø, dog købtes gerne lidt 
af Manden, som gik rund t og solgte Urtefrø. I disse 
Levkøjbede var der ogsaa gerne Plads til nogle Gyl
denlakker, det var hyppigst dobbelte, som først havde 
blom stret inde.
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Paa de lange R abatter længst borte fra Huset 
havde højere Stauder sam t lavere træagtige Buske 
deres Plads. Der var Ambra og rødblom strende Pe
bertræ er og her var Pæoner, den gode gamle Bonde-

Ambra. Hjertens fryd.

rose, et Navn som dog var ukendt paa Als. Og her 
var Krusemynte, H jertensfryd — Melissa kaldte vi 
den — og Balsam, som alle dyrkedes for Lugtens
Skyld. Det kan her bemærkes, at de Gamle helst el
ler fortrinsvis dyrkede Planter, hvis Blomster eller 
Blade duftede, det var den Slags, som først kom i Be
tragtning. Endvidere fandtes paa disse Rabatter 
perennerende Ridderspore — den etaarlige fandtes og- 
saa blandt Sommerblomsterne, — Storm hat, Finger-
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bøl (Digitalis), en fyldt gul Helianthus, som bredte sig 
slemt, hvide og lille E fteraarsphloks og et Par Efter- 
aarsasters, hvoraf den ene, en mørkeblaa, dog ikke 
altid  naaede at udfolde sig,
inden Frosten kom. Som of
test var her ogsaa nogle 
Stokroser og senere fik Geor
ginerne Plads her.

Krusemynte.

Saa var der om For- 
aaret ogsaa en Del 
Potteplanter, som blev 
flyttet ud i Haven, de 
fik dog gerne Plads 
paa de egentlige 
B lom sterrabatter. For
uden de alt nævnte 
Levkøjer, Gyldenlak
ker og Nelliker var 
der nogle stedsegrøn
ne Planter, især Myr-

Balsam. ter og Laurbæ rtræ er 
sam t Rosmariner. Mormor havde temmelig store 
P lan ter af baade sm aabladet og storbladede Myr
ter, det var en Fryd at se, hvorledes de trivedes
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i Haven og nod Livet i Solskin og Regn. Her var og- 
saa Plads for den nu snart glemte Rosmarin, som 
eftcrhaanden kunde naa en ret anselig Størrelse, jeg 
har set Eksem plarer, som var henved 2 Alen høje, og 
da var de kønne ved deres smukke pyram idale Vækst 
og mindede om Taks. Ofte blomstrede de i Haven, 
men de sraaa lilla Blomster er ret uanselige, og Mor
mor saa helst, a t de ikke blomstrede, da det satte dem 
i Væksten. Rosm arinen var den Gang og er forøvrigt 
endnu en meget yndet Plante paa Als; den Gang var 
man vis paa a t træffe den meget nær i hvert Hjem, 
saa alm indelig er den vel næppe nu, hvor saa mange 
andre nyere P lanter let fortrænger de gamle. Vor 
Rosmarin m aatte ofre en lille Gren til Mormors »Ur
tekost«, »Yvkost« — den Haandbuket, som hun altid 
ligesom de andre Koner, havde i Haanden ovenpaa 
Salmebogen og Lommetørklædet, naar hun drog til 
Kirke om Søndagen. Rosm arinplanten blev altid  ta 
get ind om Efteraaret, men den kan ogsaa udholde 
den alsiske Vinter ude, i hvert Fald med en ganske 
let Dækning af Granris, der dog heller ikke er nød
vendig, naar den staar paa en lun Plads, men det 
gjorde den jo egentlig ikke paa Mormors Rabat.

Saa var der Laurbærtræet. Saalænge det var 
mindre, blev der kælet for det, og saa kom det i Hus 
om Vinteren, men blev det for stort, saa m aatte det 
blive hvor det var og kom ikke ind men fik dog nu 
en Fodvarm er af Hestegødning og i haardføre Vintre 
en let Kappe af Langhalm . Det hændes, a t et saa- 
dant Laurbau’træ frøs om trent helt ned i en streng 
Vinter, men saa skød det til Gengæld alenlange 
kraftige Skud næste Sommer. Jeg har i min Ung
dom set saadanne Laurbærbuske, der var 4—5 Alen 
høje og af Omfang lignede store Pilebuske; saadanne
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havde vi dog aldrig i Mormors Have. Jeg om talte 
dette til afdøde Slotsgartner Rothe, han smilte og ry
stede paa Hovedet, som om han vilde sige, at den 
m aatte jeg gaa længere ud paa Landet med; men da 
jeg saa senere efter et Besøg paa Als bragte ham  en 
næsten 2 Alen lang Gren af en saadan Busk, m aatte  
han indrømme, a t det var af det ægte Laurbæ rtræ . 
Paa F riland  lider disse P lan ter sjæ ldent eller aldrig  
af Skjoldlid. — Den Gang den tyske Hær vendte til
bage til Berlin efter Krigen med F rankrig  1870—71, 
skulde forskellige M ilitærpersoner hædres med L aur
bærkranse; m an skrev da til Als efter Laurbæ rgrønt 
og bød høje P riser derfor, men Alsingerne havde 
intet a t sælge af den Vare og til den Køber. Hvor det 
ligner mine kære Landsm and, men det viser, a t Ty
skerne i den korte Tid efter 1864 havde opdaget, at 
der var Laurbæ rgrønt paa Als.

Overalt paa Als er Vinduerne fyldte med Potte
planter, og det h a r de været, saa længe jeg kan huske. 
Det var Mormors da ogsaa, men Udvalget var vel 
ikke saa stort som i Nutiden, dog var det gode Ting. 
Mange af disse gode gamle S tueplanter er senere 
bievne halvvejs glemte, men ligesom den gamle Ha
vestil er ved at vende tilbage, saaledes er mange af 
de gamle Stueplanter a tte r ved at vinde Venner selv 
blandt mere kræsne Blomsterelskere, og det m aa 
m an glæde sig over.

Mormors Yndlingsblomster var som allerede 
nævnt Roser og Nelliker, og de indtog da ogsaa Hæ
derspladserne i Vinduerne. Foruden de unge Nelli
ker var der M aanedsroser, baade den lyserøde og den 
m ørkerøde sam t den førnævnte navnløse Therose. 
Men der var da ogsaa en Lilleput blandt Roserne, 
som gik under Navnet Skillingsrose. Planten var
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meget fin af Bygning med tynde Grene og Stilke og 
meget sm aa Blade, sm aa var ogsaa Blomsterne, 
næppe saa store som en Toøre (Skilling) og af kar
moisinrød Farve. Den blomstrede uafbrudt hele Som
meren fra Foraar til Vinter. Jeg har truffet den paa

Rosetigeranium.

Nurborg endnu saa sent som om kring ved 1870, men 
senere er den ble ven borte for mig, og det er ikke lyk
kedes mig at finde den, men derfor kan den godt fin
des paa Øen endnu. Navn til den har jeg heller ikke 
kunnet finde. Saa havde Mormor Balsam iner, oftest 
kun en i hver Potte, ofte dog ogsaa to eller tre, de 
blev vandede med Gødningsvand og blev meget k raf
tige. Mormor tiltrak  selv P lanterne af selvavlet Frø.



Sønderjydske Haver gennem vekslende Tider. 129

Saa var der vellugtende Rosengeranium og den lille 
fine Citronblomst (Geranium crispum), den hørte og- 
saa til Mormors Yndlinge. Balsam geranien med de 
runde fløjlsbløde, langstilkede Blade med kam ferag
tig Lugt savnedes heller ikke. Disse Geranier træffes 
endnu overalt paa Als og er stedse lige velsete.

En af Yndlingerne var Por-
cellænsblomsten (Hya caarno- 
sa). Den stod i dobbelt Potte, 
hvis Mellemrum var tæt stop
pet med Mos, hvori den vande
des med kogende Vand; »saa 
groede og blomstrede den be
dre«. Ja, saa fik Planten jo en 
Slags Undervarme eller rettere 
et varm t Omslag. Maaden er 
god, jeg har senere praktiseret 
den til Mormors og andre 
Planter, som havde godt af 
saadanne varm e Omslag. En 
»Semperfi« manglede heller 
ikke i Mormors Samling, den 
blev dog lidt m ærkeligt be
handlet. For at skaffe Plads 
til de mange P lanter om Vin
teren blev den om |E fteraaret 
stødt ud af Potten og lagt op paa Klæde
skabet i Sovekammeret, og det fandt den sig godt i, 
om Foraaret kunde den dog nok se lidt slunken og 
indskrum pet ud, men kom dog hurtig  til sig selv efter 
Indpotningen.

Der var vel flere Sorter i Mormors Samling, som 
jeg nu ikke husker, men de nu saa m oderne engelske 
og rundbladede Pelargonier mindes jeg aldrig at have

9
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set i Mormors Vinduer. Derimod fik hun en stor 
Glæde det sidste Aar hun levede, idet en Slægtning 
forærede hende en ganske ukendt Plante, en Kristi 
Biodsdraabe, den sm ukke Fuchsia globosa, der er 
langt sm ukkere end de store tykke Urimeligheder af 
Slægten, som nu saa ofte træffes. Den h a r senere 
lige til nu ogsaa hørt til mine kæreste Planter.

Jeg havde som lille Dreng faaet en Tom atplante 
i en Potte, hvorledes jeg var kommen til den, husker 
jeg ikke; det lykkedes for mig at faa en moden rød 
F rugt paa den, men Mormor forbød mig at røre ved 
den, for den var ganske bestem t giftig, saa nøjedes 
jeg med at se paa den i Afstand! Vi kaldte den ikke 
Tomat, men Kærlighedsæble (Pomme d’amour).

Det var nu noget om Mormors Blomsterhave og 
Stuehave. Saaledes som den er skildret, passer det 
paa det nærm este for alle alsiske Blom sterhaver for 
60—70 Aar siden. Tilføjes kan endnu, at der i ikke 
faa Haver fandtes klippede Takstræer, saadanne 
fandtes dog ikke i Mormors Have, heller ikke Linde
lysthus eller Hængeask til Lysthus, som ellers var ret 
almindelige.

Behøver jeg at tilføje, at Mormors Have altid var 
ren og i Oi'den, som hun selv var ordentlig i al sin 
Færd. Ja, det var en allerkæ reste Mormor.

En egentlig Køkkenhave havde vi ikke. Den var 
en Del af Blom sterhaven; thi dertil benyttedes Jor
den mellem Blom sterrabatterne og Avnbøgehækkene. 
Der dyrkedes de alm indelige Urter, Skalotter, Rød
løg, Porre — Borré siger Alsingeren — Selleri, Per
sille, Gulerødder og Rødbeder, sam t /E rter, navnlig 
Sukkerærter, og Stangbønner. Paa Als spises en Ret, 
kaldet Ruskom snusk, en Slags Suppe kogt paa Mælk 
med sm aaskaarne Gulerødder, grønne Æ rter eller
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Bønner og fint hakkede Persille, dertil brugtes de 
nævnte Grønsager. Saa var der fleraarige Urter, 
navnlig Syre — Sauram  kaldte vi den (Sauerampfer) 
— til Syresuppe. Grynsuppe med finthakkede Syre 
paa og med Pandekager til var og er endnu en 
yndet Ret paa Øen. Purløg var der ogsaa, hvor kunde 
m an spise Røræg foruden Purløg. Pastinakker sav
nedes heller ikke, de smagte godt paa gule Æ rter. 
Derimod blev der aldrig dyrket Thim ian, som ellers 
i mange Egne er et yndet Kryderi navnlig i Svinefedt, 
men det — Thim ian — brugtes ikke hos os. Agurker 
og Salat havde vi meget af, vi holdt meget af Salat 
med tyk Flødesaus over, og den Gang var Fløden ikke 
saa kostbar. Som Dreng fandt jeg paa a t sætte Ris 
til Agurkerne, det lykkedes godt at faa P lanterne op 
mellem Risene, og de bar rigt; jeg havde læst om det 
i en eller anden Bog.

Af Kaal dyrkede vi kun Grønkaal og Hvidkaal, 
den sidste blev dog ofte forvist til Marken, da den 
saa satte bedre Hoveder end i den noget indesluttede 
Have. Et Aar var Dammen ved Gaarden, hvor Krea
turene blev vandede, bleven renset, og Dynden kørt 
ud i et tykt Lag lige udenfor Gaarden. Herpaa blev 
Hvidkaalen plantet næste A ar og gav da Hoveder af 
ukendt Størrelse. Slog Hvidkaalen fejl, kunde vi faa 
Am agerkaal hjem med Skipperne fra Sønderborg, 
som sejlede paa København med M ursten eller Frugt.

Blom sterhaven var hegnet med et lavt Sten
gærde. Mellem Stenene i Midten var p lantet Tjørn, 
som dannede Hæk, den blev ved Klipning holdt lav.

Udenfor denne Have mod Øst kom Humlehaven. 
Den var ikke saa lille, th i der brugtes en Del Humle 
til Hjemmebrygning af 01. En Humlehave fremby- 
der et prægtigt Syn, naar Stænglerne er fyldte af

p*



132 .lohannes Tholle.

kraftige Ranker og Toppen fuld af de sm ukke Hum
lekopper. Nu ser m an ikke saa mange Hum lehaver 
paa Øen. Hjemmebrygningen af 01 er ogsaa her for 
en Del hørt op. Som Dreng tænkte jeg mig altid, at 
saaledes m aatte en Vinhave om trent se ud, deri blev 
jeg dog skuffet, da jeg som Mand lærte de rhinske 
Vinhaver at kende, en dansk Humlehave er langt 
kønnere. — En Søndag Form iddag 1848 fik vi Ind
kvartering og blandt dem en ung Læge. Han gav sig 
straks af med os Drenge og spurgte blandt andet og
saa. om der var Fuglereder i Haven. Det vidste vi 
ikke, Far iicldt ikke af, at vi søgte efter dem, vi kunde 
saa let forstyrre de sm aa Fugle, nu tog Lægen os med, 
og vi fandt da to i Humlehaven. Samme Læge traf 
jeg saa mange Aar efter i en sjæ llandsk Købstad, han 
var da en gammel Mand, men kunde huske Historien 
med Fuglerederne, det var mere, end jeg kunde.

Op til Hum lehaven stødte saa den store Abildgaard 
eller rettere de tre, thi der var i Virkeligheden tre. 
Tilsamm en var den stor og omgav om trent Gaarden 
paa de tre Sider, saa det kunde med Sandhed siges, 
a t den meget nau* var skjult for ikke at sige begravet 
mellem Frugttræ er. Ialt var der hen ved 150 F rug t
træ er i m in Barndom. Alle eller dog de fleste af 
disse Træer var plantet 1795, Aaret efter Gaardens 
Udflytning og stod altsaa  i deres bedste Kraft, da jeg 
var Dreng. N aar de blostrede (blomstrede) i Foraars- 
tiden, frembød de et P ragtsyn uden Lige, noget skøn
nere kan man ikke tænke sig. Denne Blom sterpragt 
var jo alm indelig over hele Øen, som altsaa i de Dage 
dækkedes af det skønneste Pragtslør. Intet Under, at 
Øen er kald t en Have, og var hver en K ornm ark et 
Bed, saa var hver en By den herligste Blomster- 
gruüpe, i Sandhed en vidunderlig Have. Saa glædede 
Folk sig til en god Frugthøst.
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N aar saa F rugten var sat og godt helt udviklet, 
saa kom Købmandens Taksator en Dag og gennemgik 
hele Haven for a t faa et Skøn over, hvor megen Frugt 
der kunde ventes til Salg, og han havde en forbav
sende Øvelse i at kunne se, hvor mange Skæpper der 
var paa det enkelte Træ. Som m erfrugten brød han 
sig ikke om, Købmanden vilde kun have Efteraars- 
og Vinterfrugt og kun Æ bler.

Hvem var saa Købmanden? Ja, der var, saavidt 
jeg ved, egentlig kun to paa Øen, som drev Frugtfor
retning i større Stil, det var Karberg i Sønderborg og 
Lorenz Oehlerich i Nørborg. Den første leverede vi 
Frugt til, og det var hans Folk, som kom og gjorde 
Overslag over, hvad der kunde ventes.

Plukningen skulde begynde tidlig, egentlig inden 
Frugten var plukkemoden, det hidrørte fra, a t F rug
ten skulde forsendes ofte til langt bortliggende Ste
der. Forsendelsen skete i Skibe og uden at Frugten 
blev pakket, den tog saa Varme og udviklede sig v i
dere paa den ofte temmelig lange og langvarige Sø
rejse, derfor m aatte  den plukkes i Tide. F ra  Sønder
borg gik den meste Frugt til Petersborg, og da kunde 
Rejsen i E fteraarstiden jo godt tage rigelig Tid. Vi 
dyrkede bl. a. den ægte graa franske Reinety, en Sort 
som helst ikke skal plukkes før sidst i Oktober; naar 
den skulde sælges, blev den plukket først eller maa- 
ske m idt i September, jeg har ofte senere spurgt mig 
selv om, i hvilken Tilstand den er naaet til Rusland, 
men m aaske den ogsaa h a r taget saa megen Varme 
undervejs, at den er bleven spiselig.

I P lukketiden var saa alle paa Gaarden i Arbejde 
i Abildgaarden, Drenge, Karle og Piger. Karlene og 
Drengene plukkede, vi havde Kroge og lange Reb ved 
hver Plukkekurv, saa vi kunde hejse den fulde Kurv
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ned uden selv a t gaa. ned af Træet, Pigerne tog saa 
imod og tømte af i større Kurve sam t bar Frugterne 
ind til Far, som sorterede den inde. Al Sm aafrugt og 
al beskadiget Frugt blev omhyggeligt frasorteret, i 
det Stykke var Far meget nøjeregnende, Købmanden 
vel ogsaa.

Den Frugt, som skulde sælges, fyldtes uden vi
dere i Kornsække og kørtes saa paa stiv Vogn den 
lille Milsvej til Sønderborg, hvor den rim eligvis som 
oftest er styrtet ned i Lasten af Skibet, som var det 
Kartofler, m an havde med at gøre. Var Sorteringen 
god, saa var Behandlingen af Frugten det ikke. Al 
den frasorterede F rugt beholdt vi selv, den bedste 
ubeskadigede blev gem t til Vinterbrug, den øvrige 
blev anvendt til Most og til Tørring, den lagredes i 
store Dynger i det Lokale, hvor Mostningen foregik.

Naar Plukningen af Salgsfrugten var tilende
bragt. var der endnu en ikke ringe Mængde at ind
høste, som kun egnede sig til Mostning, ligesom der 
var en Del Sommerfrugt, som brugtes til Tørring, og 
som var plukket før den store P lukketid  begyndte. 
M ostfrugten blev ikke plukket, men rystet ned.

Til M ostbrug havde vi to lidt forskellige Presser, 
som i Princippet dog stemmede overens og begge var 
lige praktiske, vi stødte kun Most til eget Brug, andre 
Steder paa Øen opkøbte m an Frugt og stødte Most til 
Salg. Til M ostredskaberne hørte et langt Trug af 
tykke Egeplanker med høje Sidestykker, i dem stødte 
Karlene F rugten med tunge Stødere, lavede af. Egetræ 
og forsynede med en passende lang Stang til Haand- 
tag. Den stødte Most kom saa i Pressen i stærke 
M oststykker af aabent Lærred, og den udløbende 
Most, som lignede Kaffe med Fløde i, blev opsamlet i 
Træspande og fyldt i et stort Kar, indtil der var nok
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til a t fylde et Oksehoved eller Vinfad med. Saalænge 
den var i Karret, blev den omhyggeligt dækket med 
et ren t Lærredsklæde for a t holde Gærsvampe ude, 
om Far vidste, a t det var derfor Karret dækkedes, er 
jeg dog ikke sikker paa. N aar der var tilstræ kkelig  
Most, blev den tyldet paa let svovlede Oksehoveder, 
som straks proppedes til, og her lçia den et Par Døgn 
eller saa, indtil der viste sig sm aa klare Luftblærer 
paa Overfladen, viste de sig, blev den straks tappet 
over paa andre ligeledes svagt svovlede Beholdere. 
Den første blev saa renset og havde da allerede lidt 
Bundfald. Disse Om tapninger fandt gerne Sted en 
4—5 Gange, men altid med lidt længere Mellemrum, 
tilsidst var Mosten da k lar med et svagt gult Skær og 
smagte herligt. Næste Aars Marts blev den tappet 
om en Gang til og kunde saa holde sig i lang Tid. Un
dertiden blev noget af Mosten tyldet paa Champagne
flasker, som vi købte hos Købmanden, Flaskerne blev 
bundet til, denne Most skumm ede ofte, naar Flasken 
blev trukket op. Jeg husker, a t vi et Aar havde G 
saadanne Oksehoveder — et Oksehoved var 4 Tønder 
— fulde af Most.

Hvad brugtes den nu til? Først og frem m est til 
a t drikke i Stedet for 01. Most var altid  Gæstdrik, 
Bajerskøl var ukendt i Hjemmet paa den Tid. End
videre til al Slags Brug i Husholdningen. Blev der 
kogt Grynsuppe, og det blev der ret ofte, saa blev den 
kogt i Most og kaldtes da Mostvælling, der kom tør
rede Æ bler eller Pærer paa, Sukker behøvedes ikke, 
den var sød nok. Hvor der ellers bruges 01 eller Saft
vand til a t dyppe Grød i, der brugtes Most. Det er 
hændtes hjemme, a t Mosten i en enkelt Beholder er 
bleven sur, der var saa kommen Æ ddikesvam pe til 
den, eller Tønden havde ikke været tilstræ kkeligt el-
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1er omhyggeligt nok svovlet, den kunde saa hverken 
drikkes eller bruges til Mad, men fik Lov til a t ud
vikle sig videre til Æ ddike. Denne Beholder kunde 
dog aldrig bruges til Most oftere.

Foruden til Most blev megen F rugt brugt til Tør
ring. Hertil brugtes alle de egentlige Sødæbler, hvoraf 
de fleste alsiske Haver havde flere Træer, det var 
Sommeræbler, og de dyrkedes kun til dette Brug. 
Naar der skulde tørres Æ bler, kom alle i Arbejde Af
tenen eller Dagen i Forvejen, hvert Æble deltes i 4 
Dele, Kærnehuset blev skaaret ud, men Frugten blev 
ikke skrællet. Der tørredes i Bageovnen efter hver 
Bagning, men ofte varm edes Ovnen alene til Tørring. 
Naar Frugten havde ligget i Ovnen en halv Dag eller 
lidt kortere eller længere, det beroede paa, hvor varm  
Ovnen havde været, saa blev den raget rund t med en 
ren langtandet Rive, og naar den var færdigtørret, 
blev den bredt ud nogle Timer i fri Luft, saa blev 
den haard  og kunde fyldes i Sække eller Poser, som 
fik Plads rund t om Kaminen paa Loftet. Stærkest 
varm  skulde Ovnen være til at begynde med til Æ bler 
og Pærer, svagest til Blommer. Der tørredes Æ bler, 
Pæ rer og Svedskeblommer.

Den tørrede F rugt brugtes til a t komme paa 
Grynsuppe og i Kærnemælksvælling, mest dog til 
Kompot. Naar hele Husstanden om Vinteraftenerne 
fik Sulefadet med Saltm aden paa Bordet til Aftens
maden (Nadverne), saa kom der et Fad kogt Tørre
frugt ved Siden af, den var sødet lidt og overhældt 
med lidt Jævning. Det var sund Kost. Da jeg engang 
fortalte en sjæ llandsk G aardm andskone dette, kor
sede hun sig og udbrød: de æder nok alligevel. Saa- 
dan tænkte Mor og Mormor nu ikke, Skikken var i 
det m indste tidligere meget alm indelig paa Als. Men
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ogsaa naar der kom Fremmede, og der var Steg paa 
Bordet, var der altid  Kompot af Pæ rer eller Svedsker 
eller begge Dele, og det er Skikken endnu. Drikken 
dertil var saa Most. Mosten fik aldrig Tilsætning af 
Sukker, det kunde træffe ved mere højtidelige Lejlig
heder, at der blev tilsat en Snaps Rom til om trent en 
L iter Most, blev den saa kuldslaaet lidt, smagte den 
fortræffeligt, men m an skulde saa være forsigtig, den 
var da berusende og gav slemme Tøm mermænd den 
næste Dag.

Men tilbage til Salgsfrugten. Den solgtes eller 
udførtes fra Øen til Nordjylland, København og Rus
land. Prisen hjemme var altid  den samme. For 
Graastener, N onnetitter (Flaskeæbler) og finere Rei
netter var Prisen en Daler for Skæppen (2 Kroner), 
for Madæbler tre Mark (1 Krone). Var Prisen saa 
m aaske ikke saa høj, saa drejede det sig dog for m it 
Hjems vedkommende om en Post, idet F ar senere har 
fortalt mig, a t han gerne hver andet Aar solgte for 
om kring ved Tusind Daler (2000 Kr.) Frugt, og det var 
jo da en Indtægt, foruden hvad der saa havdes til 
Brug i Huset.

Om Vinteren spistes megen Æblegrød, den jæv- 
nedes eller rørtes op med Hvede- eller Rismel, saa 
den blev temmelig stiv og spistes varm  med Mælk til. 
Den Ret var vi alle glade for. Hver Vinteraften kom 
der enten en Kurv raa  Æ bler eller et Fad stegte paa 
Bordet inden Sengetid, saa m an vil forstaa, a t der 
var rigeligt til eget Brug. Til Fremm ede var der a l
tid gemt udsøgt fine Graastener, N onnetitter og Pi- 
geoner.

Hvilke Sorter dyrkedes den Gäng m est? Ja, det 
var ikke saa mange Sorter, som m an nu ofte træffer 
i Haverne, man holdt sig til de gode gamle. Hoved-
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forten  frem for alle var G raastener — man sagde og 
siger altid  Graastener med Tonen paa første e, aldrig 
Gravenstener, som Tyskerne sagde — efter den fulgte 
Nonnetitter. De to Sorter var der flest Træer af i de 
fleste Haver. Jeg har senere i Byen Helved talt 70 
N onnetittetræ er i en Abildgaard. Saa var der nogle 
Træer af Rød Vinterpigeon, Orleansreinet — som blev 
kaldt Engelske Pipper — Graa fransk Reinet, Grøn 
V interrram bour, Rød Høstkalvil, som vi kaldte 
Tyrksblod, Passe pomme rouge sam t nogle Sødæbler 
og Mostæbler. En yndet Sort var Borgherreæblct, 
her kaldt Filleblanker, en Koruption af det franske 
Fille blanc eller blanche. Sorten ansaas for det bed
ste Efteraarsæble til Køkkenet. Rødt Jernæble var 
der ogsaa, det gik under Navnet Kejserkroner. End
nu flere kunde nævnes, men disse er de vigtigste. Af 
Pæ rer dyrkedes flest Sommerpærer. Tidlig Sukker
pære (Lybsk Sommerprincesse) og Sildig Sukkerpæ
rer (Boller Sukkerpære) var de tidligste, den sidste 
var og er yndet til Tørring.

Den m est yndede Tørrepære var og er endnu en 
stor g raaruste t ram  Pære som vi kaldte Graapære, 
men hvis rette Navn er Ristpære. Den blev skrællet 
inden T ø rrngen  og afgav saa et meget fint Produkt. 
Den blev altid holdt for sig og brugtes kun, naar der 
kom Fremmede. Den egentlige Graapære kendtes i 
min Drengetid ikke paa Als. Saa var der den alm in
delige Høstbergamot, den havde ogsaa her sygt Træ 
men bar godt alligevel og var de fleste Steder den 
Pære, m an kunde gemme længst. Man holdt ogsaa 
meget af den til Syltning — det gør m an vist endnu 
— men syltede Pæ rer havde vi ikke. En paa Als den 
Gang alm indelig dyrket Sort kaldtes Desmerpære, det 
er en tidlig, meget saftig og velsmagende Pære. Den
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har jeg senere truffet i Jylland under andre Navne. 
Foruden disse fandtes-en Del mere eller m indre væ r
difulde Lokalsorter, hvoraf nogle findes endnu, men 
de er af m indre Interesse.

Af Kirsebær dyrkedes saavidt jeg ved tidligere 
mest M ajkirsebær. Af det alm indelige Syltekirsebær 
har jeg i mine Drengeaar kun truffet et eneste Træ. 
Derimod dyrkedes mange Svedskeblommer, hvis 
Frugt blev tørret. Af andre Blommer havde vi hjem 
me Kopatter (Rød Æggeblomme) og Gule Æ ggeblom
mer. Den sidste var rodægte og sendte altid  en 
Mængde Rodskud op, den var en daarlig Blomme 
men det er den ægte ogsaa. Saa var der forskellige 
sm aa runde, mere eller m indre søde Blommer, de 
blev aldrig brugte i Huset, men spistes som de var af 
hvem der gad. Den grønne Reine Claude m indes jeg 
aldrig  a t have set, vi havde ingen.

Ved alle Gaarde fandtes allerede den Gang større 
eller m indre Abildgaarde, og ved alle Huse var der 
Blom sterhaver og F rug ttræ er saa vidt Pladsen tillod 
det. Mange af de Træer, som i min Barndom  stod i 
deres fulde Kraft, findes der endnu mange Gamlinger 
af, men de vil vel snart falde for Aldersgrænsen. Saa
vidt jeg har kunnet skønne, er der derimod ikke saa 
mange i 40—50 Aars Alderen, derimod en hel Del gan
ske unge. Det ser ud, som om m an har været tilfreds 
med hvad man havde uden at tænke paa Afløseren, 
men derved vil der komme et Hul imellem de gamle 
og de unge Plantninger, hvor Frugtrigdom m en bliver 
mindre. Mit Fødehjems Have danner dog en U ndta
gelse, her plantede F ar 1854 eller 1855 en ny F rug t
have paa frisk Jord, ialt 50 Træer, det blev de samme 
Sorter, som fandtes i den gamle Have, og det var me
get fornuftigt gjort. Jeg tro r nemlig at Als og andre
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Frugtegne vikle handle i egen Interesse ved i det 
væsentlige a t holde sig til de gode gamle Sorter, som 
gennem en lang A arrække har vist, at de passer for 
Forholdene paa Stedet. Endnu kunde tilføjes, at der 
tidligere fandtes en Del espalierede Ferskentræ er 
rund t om paa Øen, og nogle er der endnu, de fleste er 
saavidt jeg har kunnet faa oplyst, Frøtræer, saaede 
paa Stedet.

Det ligger nær at opkaste det Spørgsmaal, hvem 
skylder det dejlige Als fra først af sin rige Frugtbe
stand. Jeg ved intet bestem t derom, dog har jeg la
det mig fortælle, a t en tidligere Hertug paa Augu
stenborg har været meget virksom  i den Retning, men 
hvem af dem det var, har jeg ingen Mening om. F ra 
anden Side har de to Planteskolegartnere Vothmann, 
Fader og Søn i Sønderborg haft deres store Betyd
ning for alsisk Frugtavl. Saavidt jeg ved, stam mede 
de fra Vestfalen m aaske ogsaa fra Holland men om 
der paa Als var større Frugtavl før deres Tid, vides 
næppe. De havde store P lanteskoler ved Sønderborg 
og forsynede herfra ikke alene Als men ogsaa mange 
danske Haver med F rug ttræ er i gode Sorter ikke 
m indst med det den Gang nye G raasteneræbletræ, 
som af dem formeredes første Gang og gaves Navn af 
den ældre Vothmann. De levede i det 18de Hundred- 
aar, den yngre døde noget ind i det 19de. Disse to 
Mænd s taa r Alsingerne i Taknemm elighedsgæld til.

Endnu er der Rester paa Augustenborg af æld
gammel Frugttræ plantning. Et kæm pestort Kirse
bærtræ  hvis Krone holdtes samm en af stæ rke Jern- 
baand er først falden i de allerseneste Aar, det stod i 
Palæhaven. I den gamle Præ stegaardshave sam m e
steds er der ligeledes ældgamle, snart faldefærdige 
Træer, men Sorterne er ikke de samme som i Øens
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Landsbyhavet og stam m er altsaa  rim eligvis fra an 
dre og er maaske ældre end de Vothmannske P lante
skoler.

Frederiksborg, i Juli 1920.

Cl. Matthiesen.«

I T ilknytning til ovenstaaende, ikke tidligere 
offentliggjorte Beretning skal gøres opmærksom paa 
de spredte Træk af Dagliglivet, som er samlet af 
Henrik Ussing.27) Han fortæ ller saaledes om Klodse- 
mageren, der om Sommeren var »en Slags G a r t 
n e r ,  der gik fra det ene til det andet Sted, saaede 
Sm aafrø (Suppeurter), klippede Gærder og B o s 
b o m  og ellers udførte, hvad der var i Haven at go
r e . . . . . .  Ligeledes fortæller han om Skikken» at
stryge for Kaal«, naar Høsten var forbi, — en Skik, 
som ogsaa kendes andre Steder fra. Som Lægemid
del brugte man særligt Hyld og Pestrod, og som 
Lykkeplante for de Elskende m aatte baade St. Hans 
Urt og G aaseurt fungere, — den første ved St. Hans 
Dagstide, den sidste ved Nytaarstide. Af Retter, 
lavet af Havesager maa fremhæves den traditionelle 
lang Grønkaal (Grønlangkaal) N ytaarsaften og F a
stelavnsm andag, Skærtorsdag de 7 Slags Kaal sam t 
til a t begynde med et Æble paa fastende Hjerte. Jule
aften stod der paa Bordet altid Æ bler og Hasselnød
der, og ved Bryllupper m aatte der strøs baade med 
tørrede F rugter af Brudepigerne, saasom med Æ bler, 
Svedsker, Rosiner, M andler o. desk, sam t med Blom
ster (»Krud«) af Krudpigerne.

Almuepoesien giver paa sin Vis de stærkeste 
Vidnesbyrd om den udbredte Havedyrkning, og den 
deraf følgende udbredte Brug af Havesager, »Hertu
gens Klagesang« ta ler saaledes om »Æblemosten«; en
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af Paaskesangene ønsker Husmoderen saa mange 
rare  Ting, bl. a.:

Gid je r K aal godt m aa vokse
og a lt je r t  S m a a f r o  (Suppeurter) med!
Tillige god Lykke m ed gode H u m m e le ! -----

Fra  mange Remser kendes Strofen »udi Kon
gens Kaalgaard«, og fra en Nytaarsvise hedder det 
bl. a.:

V elkom m en N ytaar, velkom m en her, 
o velkom m en H erren s Aar, o velkom m en h e r . ,  
m ed Æ bler og m ed B lom m er,
m ed N ødder i vor L o m m er..

Mest er dog »Fiolen blaa« inspireret af Haverne, 
selv om den snarere er tæ nkt som et Digt om N atu
ren:

Fiolen  blaa.

Med F ryd jeg sag telig  en M orgenstund 
frem  gik til M oserne a t skue Roserne

sa a  m angelund .

Den Bonde frydelig  saa  jeg frem gaa, 
sit K orn han  m ejede; lians Sæn bortfejede

de Roser sm aa.

Ret dejlig  sk innede den M orgen rød 
Solen, som strim ede den F rost, som rim ede

a lt  m ed sin  Glød.

Der jeg spadserede i Lunde fri;
der jeg om vankede, de B lom ster sankede 

paa  vilden Sti.

Nu m æ rk , m in  K æreste, hvad  jeg der saa: 
der stod saa  frydelig , ja  m eget dydelig

F iolen  blaa.
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En m eget frydelig  F iolen b laa
m ed L ugten frydefuld , m ed F rug ten  dydefuld  

s aa  jeg d er staa.

Jeg saa  i L unden  stande  over aid
de Roser yndelig ; hun  dog besynderlig  

m ig bedst befald.

H un er b lan d t B lom sterne den dejligste
m ed F ru g ten  herligste , m ed Lugten kæ rligste , 

som m an  kan  se.

N arcisser, N egliker og H jæ rtensfryd ,
de hvide L illier, g rønne B asiliker 

m ed deres Fryd,

Den vilde T im ian  med al sin  P ris,
So lsikken  sødelig, Cypressen glæ delig  

desligerv is.

De den F iolen b laa  ej overg ik ;
th i hun  v ar prydelig , ja  m eget dydelig  

i al sin  Skik.

H un  v ar den nydelig  F iolen b la a ___
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„Dragonpræsten“ i Sottrup.
Af Aage Dahl.

I Sprogforeningens Alm anak for 1908 findes et 
Stykke af H. om Sottrup Kirke. Blandt andet for
tælles her en Episode fra 1848,-da den af Oprørsrege
ringen udnævnte Præ st »Dragonpræsten« skulde ind
sættes som Præst ved Sottrup Kirke. Forfatteren gør 
»Dragonpræsten« identisk med Frederik Petersen, 
der siden 1840 havde været Præst i Notmark, men 
hvem de alsiske Bønder med Henrik Eriksen fra Mels 
i Spidsen paa Grund af hans Tilslutning til Oprøret 
en sm uk Foraarsm orgen havde bortført fra Notm ark 
Præ stegaard til Sønderborg og ladet sætte over til 
Sundevedsiden for at blive ham kvit fra Øen. Da 
Oprøret havde fænget godt, og et stort Antal danske 
Præ ster var blevet afskedigede af dettes Ledelse for 
at erstattes af slesvig-holstensk sindede Præster, blev 
Frederik Petersen ansat i Sottrup. Men den Dag 
Indsættelsen skulde foregaa, enedes Menigheden om, 
naar den nye Præ st besteg Prædikestolen, alle som 
een at forlade Kirken; de vilde ikke have »Dragon
præsten«, som de kaldte ham, fordi m an Aftenen før 
havde belagt Byen med slesvig-holstenske Dragoner 
for at forhindre eventuelle Uroligheder.

Indsættelsen blev saaledes mislykket, »Dragon
præsten« havde fra Begyndelsen lidt et Nederlag.

Historien er meget fornøjeligt sat op og livligt 
fortalt; men hvad Personalhistorien angaar i hvert 
Fald ganske uhistorisk. Jeg skal i det følgende prøve 
a t faa de rette Personer anbragt i Rammen.

At der ikke kan være Tale om Frederik Petersen 
som Hovedpersonen, er ganske indlysende. Han, der 
var en Præstesøn fra Højer, havde først været Sogne
præst i Uge, men var efter faa Aars Forløb blevet for
flyttet til Notm ark som Afløser for den senere Gene
ralsuperintendent Godt, der i 1845 havde efterfulgt 
Jørgen Hansen, den senere Biskop over Als og Ærø, 
ved dennes Forflyttelse til Egen.

Petersen var ivrig Slesvig-Holstener og af den 
Grund ildeset af den dansksindede alsiske Befolk
ning. Heller ikke den danske Regering stolede paa

io
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bam, og den 6. April 1848 fik Biskop Hansen kongelig 
Ordre til a t suspendere ham og hans nære Ven og 
Meningsfælle Pastor Schlaikier i Asserballe, ligesom 
Hertugens Hofpræst Dr. Germar sattes ud af Funk
tion?)

Efter Suspensionen boede han endnu i Notm ark 
Præ stegaard til 15. Maj, da han samm en med Schlai
kier og andre arresteredes og sattes i dansk Fangen
skab til 4. August 1848, altsaa længe efter H. for
tæller, Forsøget paa hans Indsættelse i Sottrup 
skulde have fundet Sted.2)

Efter den 5. August a t være løsladt rejste han til 
Holsten, hvor han opholdt sig, til han den 27. fik Til
ladelse til a t rejse til Højer, hvorfra han jo stam 
mede.3)

Først den 4. November satte han a tte r Foden paa 
Als, hvor han straks søgte paany a t komme i Besid
delse af sit Embede; men Biskop Hansen svarede, at 
da det ikke var ham, men Regeringen, der havde 
suspenderet ham, kunde han heller ikke paa egen 
Haand hæve Suspensionen?)

Han blev da heller ikke indsat paany; paa Als 
var hans Saga udspillet; 5 Dage efter hans Hjem
kom st var det, Bønderne selv tog Sagen i deres 
Haand og med Magt fjernede ham  fra  Øen.5)

Efter sin Bortførelse sluttede han sig ganske 
aabenlyst til Oprørerne og lod sig 3. Januar 1849 ud
nævne til Sognepræst i Ullerup i den fordrevne P a
stor Feilbergs Sted, og meddelte nu skriftlig Biskop 
Hansen, a t han fra traad te  sit Embede i Notmark. 6)

Heller ikke i U llerup blev hans Virksomhed af 
lang Varighed. Efter, som han selv klager over, a t 
have prædiket for tomme Bænke, blev han, da F re
den var sluttet, den 7. Januar 1850 afsat, og Pastor 
Feilberg kom paany i sit Embede i Ullerup. 7)

Endnu en lille Tid opholdt han sig som Felt
præst ved den slesvig-holstenske Hær, men afsattes 
som saadan 23. F ebruar 1851, og dermed var hans 
Saga i Sønderjylland ude. I November samme Aar 
blev han Sognepræst ved St. Johannes Kirke i Saar
brücken, hvor han døde 14. Maj 1859. Som Præ st i 
Saarbrücken var det, han udgav sin Bog: Erlebnisse 
eines Schleswigschen Predigers in den Friedens- und 
Kriegsjahren 1848 bis 1850. Det mest bemærkelses-
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værdige ved denne er ikke just den hadefulde Tone 
mod alt dansk, som lyser ud deraf, saalidt som de 
mange halve Sandheder, der er let paaviselige, men 
meget mere det Karakterbillede, m an m aa faa af 
denne, en af Oprørernes mere frem trædende Præ ster 
i Nordslesvig. Enhver, som uhildet prøver a t be
dømme dette Billede, finder i det Typen paa en af 
de K arakterer, der gaar i S tykker i Grænseegnens 
Strid, og kan m an end ikke føle sig tilta lt af den, 
kan m an dog have Medynk med dem.

Men idet jeg saaledes ha r fulgt hans Levnedsløb 
gennem Præ steaarene i Sønderjylland, har jeg tillige 
paavist, a t det ikke er ham, der blev »Dragonpræ
sten« i Sottrup, kan ikke være det, da hverken Tids
angivelse, eller selv om denne kunde bero paa Fejl
huskning, Kendsgerninger stemmer. Han selv næv
ner da heller intet om denne Episode i sine E rindrin 
ger, medens han ellers meget nøje frem stiller alle 
sine Ubehageligheder i Krigsaarene.

Hvis derfor Episoden ved Præsteindsættelsen i 
Sottrup virkelig har fundet Sted, er det k lart, a t Ta
len m aa dreje sig om en anden, hvad det da i Virke
ligheden ogsaa gør. Sottrup var et af de mange søn- 
derjydske Embeder, der i tidligere Tid betjentes af 
to Præster, en Sognepræst og en Diakon. Sognepræ
sten hed ved Oprørets Udbrud Mumsen. Han var 
Præstesøn fra Sottrup, af gammel sønderjydsk Slægt, 
stam m ende fra Sønderborg, hvor hans Fam ilie 
var indgiftet i de gamle ansete Handelsslægter Ahl
m ann, Carstens, Jebsen, Zoffmann o. fl. Hans Moder 
var en Carstens, hans H ustru en Ahlm ann. Af hans 
Sønner blev en siden Sognepræst i Løjtkirkeby, en 
anden sluttede sig til Oprøret og faldt. Af Døtrene 
var en gift med den senere Provst Carstens i Tønder, 
en anden med Pastor Kaftan i Løjt og blev saaledes 
Moder til den senere slesvigske G eneralsuperinten
dent. Pastor Mumsen stod saaledes Oprørerne ret 
nær uden dog a t slutte sig til dem, hvorfor han ikke 
blev fordrevet af disse, ej heller siden afsat af den 
danske Regering, selv om det vel næppe kunde være 
tvivlsomt, hvor hans Hjerte var. Det Embede, Ta
len er om, m aa blive Diakonatet i Sottrup. Og det 
var netop blevet ledigt. Fjorten Dage før Oprøret 
udbrød, døde Thomas Erichsen, som siden 1837 havde

/o*
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været Diakon i Sottrup, fra H ustru og 2 sm aa Børn. 
Endnu ved Genforeningen levede der gamle Folk, 
som kunde huske, at Skolebørnene havde faaet Lov 
at se ham, da han laa i Kiste, og paa hvem det havde 
gjort stæ rkt Indtryk, at han blev begravet i sin P ræ 
stekjole.

Før Embedet endnu var blevet genbesat, var den 
danske Hær gaaet nord paa, og den provisoriske Re
gering udnævnte da en theologisk Kandidat, hvis 
Efternavn ganske vist var det samme som N otm ark
præstens, — deraf vel Forvekslingen, — til Diakon i 
Sottrup.

Det var Jessenius Theodor Petersen, der blev 
»Dragonpræsten« i Sottrup. Han var Nordslesviger 
og Præstesøn som Notm arkpræsten. Han var født 
paa Gaarden Beyerholm i Halk Sogn 1. April 1814 og 
Søn af den senere Sognepræst i Stenderup ved Kol
ding, Iver Petersen og Maria Scherebeck Jacobsen. 
Han blev Student fra Haderslev Latinskole 1835 og 
derefter indskrevet ved Kiels Universitet 4. Oktober 
183G. Efter fuldendte theologiske Studier blev han i 
Oktober 1841 K andidat paa Gottorp med 2. K arakter 
og har antagelig derefter i nogle Aar virket som Hus
lærer. Det tog i de Aaringer Tid før en K andidat 
kunde komme i Embede. Først 14. August 1847 ud
nævntes han til personel Kapellan hos den gamle 
K onsistorialraad Bargum  i Ravsted. Men heller ikke 
nu skulde det lykkes ham  at komme i Præstekjolen; 
faa Dage før han skulde ordineres, døde Bargum, 
hvorefter Generalsuperintendent Callisen meddeler, 
at Grundlaget for hans Ordination er bortfaldet. Han 
m aatte vente over et Aar, og da var Forholdene 
meget forandrede; Oprøret var udbrudt, Krigen gik 
sin Gang, selv stod han som Oprører, blev af dettes 
Regering 2. September 1848 udnævnt til Diakon i Sot- 
trup  og ordineret i Aabenraa af en af denne Rege
rings svorne Mænd, Provst Rehhoff i Aabenraa, der 
var bleven Superintendent for de dansktalende Me
nigheder i de af Oprørerne besatte Omraader.

Snart efter blev han indsat i sit Embede, og det 
er .da muligt, a t den af H. nævnte Episode er fore
faldet; jeg ved det ikke og har ikke fundet noget 
skriftligt Vidnesbyrd derom. Men a t det ikke har 
været let for den sønderjydske Præstesøn under disse
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Forhold at skulle staa som Præ st blandt sine Lands
mænd, vidner et Brev om, som jeg fandt mellem Ge- 
neralsuperindendentens P ap irer i S tatsarkivet i 
Kiel.8) Det drejer sig om Pensionsydelsen til E rich
sens Enke; men mod Slutningen skriver han om 
sin Stilling som Præ st i Sottrup nogle Ord, jeg an 
fører her efter Brevet:

. . . .  »Leider ist und bleibt meine Stellung hier 
sehr unangenehm ; m itun ter trage ich es leichter, 
m itun ter drückt es mich aber gar sehr. Die Frauen, 
Dienstboten und auch die erwachsenen Kinder kom 
men in die Kirche, aber die Bauern wollen nicht oder 
dürfen es anderer wegen nicht wagen.

Von alle Seiten höre ich, dass m an gegen meine 
Person nichts hat, sondern dass m an nur keinen 
durch M ilitair eingesetzten Prediger haben will. Man 
meint m ir dadurch etwas angenehm es sagen zu 
wollen, aber ich fühle mich darum  beinahe noch 
unangenehm er hier. Bis jetzt habe ich keine Mi- 
nisterialhandlung gehabt, und es kann vielleicht 
Jah r und Tag vergehen, bevor ich so weit komme; 
denn sie sind ungeheuer starr. Diese Erfahrung 
muss auch ein Probst im vorigen Jah rhundert hier 
gemacht haben, indem er sich veranlasst gefühlt hat 
im Kirchenbuche zu bemerken, dass die N achträger 
sich von jeher durch Eigensinn und H artnäckigkeit 
ausgezeichnet haben.

Sie hoffen durch diesen passiven W iderstand es 
zu erreichen, dass ich, wie sie sagen, ordentlich und 
gesetzmässig eingeführt werden solle.

W ass das W einachtsopfer betrifft, wovon ich 
oben gesprochen habe, so wünschte ich gern von 
Ihnen zu vernehmen, ob sie wollen, dass ich mich am 
W einachtstag, wann Pastor Mumsen geopfert wird, 
an den Alter*) hinstellen soll. Thue ich es und es 
daran kommt, wie es allgemein heisst, dass kein 
Schilling geopfert wird, so werden allerlei Witze 
darüber gerissen werden, und das vielleicht selbst in 
den örtentlichen B lättern; denn sie haben fortw ährend 
mit m ir zu schaffen. Vor 8 Tagen ist wieder ein ganz 
und gar lügenhaftes Bericht in den Sonderburger

*) De nuvrkelige Sprogfejl i den sidste Del af Brevet 
findes der virkelig.
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W ochenblatt gewesen, wodurch man die Leute aus 
der Kirche zu verscheuchen sucht; — und thue ich 
es nicht, so wird der freiwillige Opfer, welches sonst 
dem Diaconus gebracht zu werden pflegt, vielleicht 
für die Zukunft ganz wegfallen.

Darum wünsche ich gern zu erfahren, wass Sie 
in dieser Beziehung mit Bezug auf die W ittwe und 
meine Nachfolger von m ir verlangen.................

un terthänigst
J. Th. Petersen.

Satrup, d. 30. Novbr. 1848.

I Sandhed, a t m isunde var den nye Præ st ikke, 
men som Menneske højt hævet over sin Navne, der 
snart skulde rykke ind i Ullerup Præstegaard. Han 
føler sig aabenbart forpint og ulykkelig i sin skæve 
Stilling, hvori han jo ganske vist selv h a r bragt sig.

,»Dragonpræstens« Virksomhed eller manglende 
Virksomhed i Sottrup blev ikke lang. Han holdtes 
kun paa Plads af de tyske Bajonetter. Da den fjendt
lige Belægning var borte og de sidste hanoveranske 
Dragoner trukket tilbage, m aatte han vige. Den 23. 
Januar 1850 blev han afsat og snart efter ersta ttet af 
Bispesønnen C. C. F. E. A. Krog-Meyer, en yngre 
Broder til Præsten i Ulkebøl. Han sad nu i Diako- 
natet, til Preusserne afsatte ham i 1864, og Diakonatet 
inddroges.

Hvad der blev af »Dragonpræsten« i de følgende 
Aar, har jeg ikke fundet. Han synes efter Oprørernes 
Nederlag og sin Afsættelse i nogle Aars Ro at have 
fundet sit Stade i det danske Folks Rækker. Han 
søger Embede Nord paa og blev 6. Oktober 1854 ud
nævnt til personel Kapellan i Østbirk og Yding ved 
Silkeborg. Sine Landsm ænd synes han a t være 
blevet bange for, han søgte ikke siden Stilling i Søn
derjylland, hverken i de 14 Aar efter Krigen, eller 
som saa mange andre gjorde det, da H istoriens Blad 
vendte sig og Kongeaagrænsen skulde sætte Skel 
mellem danske. Hele Resten af sin Præ stetid  skulde 
han virke i Nørrejylland. 5. Marts 1857 blev han 
Sognepræst i Frederiks og Karup paa den jydske 
Hede, og 9. Juni samme Aar holdt han Bryllup med 
Anne Sophie Müller, en Købm andsdatter fra Kiel. I 
syv Aar virkede han her i en Befolkning, der den
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Gang endnu var ret isprængt med tyske Elem enter 
fra de Dage, da m an havde faaet tyske Kolonister til 
a t bosætte sig der for a t faa Kartoffelavlen i Gang i 
de jydske Hedeegne (Kartoffeltyskerne). I mange 
Aar taltes der om Frederiks tyske Kirke paa Heden. 
Det var et af Landets allerstørste P asto rater i Ud
strækning, men til Gengæld et af dets m indste i Løn
ning. Da han efterhaanden fik ret stor Fam ilie at 
forsørge, m aatte han tænke paa Forflyttelse, og 21. 
Marts 1864 udnævntes han til det langt bedre Sogne
kald i Hinge og Vinderslev. Her faldt nu hans sidste 
Præstegerning igennem 23 Aar. Den 14. November 
1887 dekoreredes han med Dannebrogsordenens Rid
derkors, og den 27. November samme Aar afskedige
des han i Naade og med Pension efter en Præ ste
gerning, der sikkert i de sidste mange Aar gav baa- 
de ham og hans Menighed større Tilfredsstillelse 
end det første trange Aar i Sottrup. Efter sin Af
skedigelse vendte han tilbage til sin Barndoms Egne 
i Stenderup tæ t ved Grænsen, der havd-e delt Fæ dre
landet, og i den lange Hviletid, han fik efter Arbejds
dagen, er hans Tanker vel ofte draget paa Flugt over 
Grænsen mod Sottrups hvide Kirke, der lyser mod 
Sundeveds grønne Banker.

»Dragonpræsten« fra Sottrup levede endnu der 
ved Grændsen igennem mange Aar, og blev en meget 
gammel Mand. Først den 7. November 1909 døde 
han i Sønder Stenderup, over 95 Aar gammel, og det 
var vel faa, der mere huskede, a t han i de unge Aar 
havde været grebet af Hvirvlen, der opfangede saa 
mange af hans Venner fra  de unge Aar og slog saa 
dybe Saar i det danske Folks Hjerte; men hans Klage 
til Provst Rehhoff, kaster et skarpt Lys over de dan
ske Menigheders Stilling til de Præster, der i Krigs- 
aarene blev dem paatvunget af den provisoriske Re
gering og fortjener derfor a t drages frem for Dagen.

Teksthenvisninger :

x) S ønder jydske A arbøger 1904 S. 91. (Biskop H ansens 
E rindringer).

2) F r. P e te rsen : E rlebn isse eines Schlesw igschen P re 
digers S. 216 flg.
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Laurentius Boëtius den yngre.
Af Sognepræst L. Vesten, Sul sted.

Siden jeg her i Aarbøgerne for 1927 skrev min 
lille Opsats om Præsterne Boëtius i Vilstrup, har jeg 
faaet en Fornemm else af, at der rundt om i Landet 
findes en ikke helt ringe Opmærksomhed for den 
Slags Undersøgelser. I hvert Fald har jeg modtaget 
et ret anseligt Antal Anmodninger om yderligere 
Oplysninger. Fælles for de allerfleste Henvendelser 
har været Opfordringer til a t give Besked om den 
ældste af Magister Jørgen Boyes Sønner, Laurentius, 
der, som det synes, først træ der frem i Dagens Lys 
1613 som Sognepræst i Løgum kloster for efter 6 Aars 
Præstevirksom hed der at gaa i Graven.

Paa disse Spørgsmaal ha r jeg m aattet svare, at 
jeg kun grum m e lidt havde at meddele om ham, 
som kunde historisk bevises, men at han jo heller 
ikke synes at have særlig historisk Betydning ud 
over det at være Jørgen Boyes og Sara Meigers Søn.

Naar jeg alligevel af disse Forespørgsler har taget 
Anledning til a t overveje, hvad man med nogen Ri
melighed kan tillade sig a t frem sætte om den yngre 
Lorents Boyes Livsforhold, har jeg taget min Til
flugt til hans Slægtsforhold i lidt videre Forstand, da 
disse form entlig vil kunne hjælpe os til i store Træk 
at angive Omridsene for hans Levnedsløb.

Hvad véd vi med Sikkerhed om Lorents Boye?
Vi véd, 1) a t han var Jørgen Boyes ældste Søn; 

allerede det, a t han havde samme Navn som F a r
faderen, siger os det, og yderligere fortælles det af 
Hans Oldendorph, der var Præ st i Haderslev sam tidig 
med Jørgen Boye; Oldendorph kalder ham  i sin 
Dagbog »primogenitus«. Vi ved, 2) a t han 1583 var 
præsteviet, hvilket frem gaar af en gammel Bog, som 
Rhode har haft fat i, og hvori Lorents Boye m aaske 
selv ha r skrevet en Notits, som Rhode ganske vist 
har m isforstaaet. Vi ved, 3) a t han døde som Præ st 
i Løgumkloster 1619; det fortæ ller Rhode os, og det 
bekræftes af Kraffts husum ske Kirke- og Skole
historie. Vi ved, 4) at han var gift med en Præste-
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clatter Magdalene Selmer; Rhode siger, at hun var 
»fra Smalsted«. Vi ved, 5) a t han havde en Søn Jør
gen Boye, der var P ræ st i Hellevad og Egvad; det 
fortæ ller Rhode og Jensen.

Mere véd vi ikke.
Men Punkt 4, hans Æ gteskab med Magdalene 

Selmer, aabner en Dør paa Klem for os. Og hvad 
jeg igennem denne Dørsprække har troet a t kunne 
skim te af hans Levnedsløb, skal jeg paa de følgende 
Sider frem sætte og søge a t gøre sandsynligt.

Vi vil forgæves søge Lorents Boye blandt dem, 
der fra Haderslev Skole er afgaaede til et eller andet 
Universitet. Det er hidtil ikke lykkedes at fast- 
slaa hans Navn i nogen U niversitetsm atrikel. Ikke 
desto m indre m aa han have gennem gaaet en Skole
forberedelse og et derefter følgende U niversitets
studium , siden han opnaaede a t blive P ræ st i den 
lutherske Kirke.

Sin Skoleuddannelse har han faaet i Bordesholm 
Gym nasium  i Holsten. U niversitetsuddannelsen 
har han m odtaget i Rostock eller København.*)

Grunden hertil er den, a t Lorents Boye straks 
efter Faderens Død er kommen bort fra Haderslev- 
egnen for a t blive opdraget videre af Moderens Slægt. 
Heri m aa ogsaa søges en Forklaring paa det For
hold, a t han ikke kom til a t følge efter sin Fader 
som Præ st i V ilstrup: han var bleven fremmed for 
Haderslevegnen og for Resten af sin Levetid knyt
tet til de gottorpske Landsdele.

Lad os se lidt paa Moderens Slægt; den er ret 
m ærkelig og satte sine ret tydelige Spor i den Tids 
Rørelser; dette gælder saavel Sara Meigers Fadér og 
hendes to Brødre Albert og Samuel som en anden 
Gren af samm e Afstamning, hvortil f. Eks. Geografen 
og Korttegneren Johannes Meier hører.**)

Sara Meigers Fader J o h a n n e s  M e i g e r  eller 
Meier begyndte sin Præstegerning ved K atrinekir-

*) Jeg  h a r  h e r i m in  A fsideshed ikke k u n n e t faa L ej
lighed til a t  gennem gaa H ofm eisters »M atrikel der U ni
v e rs itä t Rostocks«, og K øbenhavns U n iv ersite tsm atrik e l 
for den  Tid findes ikke.

**) Jeg  s tø tte r  denne P a a  s tand  om S læ gtsforbindelse 
p aa  de K endsgern inger, a t  hegge M eierslæ gterne s tam m er 
f ra  H am borg , og a t N avnene Johannes, A lbert og Sam uel 
e r  fæ lles for dem .
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ken i Hamborg; han sluttede sig tid lig t til Luthers 
Reformation og var den første Præ st i Hamborg, der 
giftedé sig. Efter Anmodning fra N ordstrand blev 
han i Aaret 1525 sendt dertil for a t prædike Reforma
tionens Tanker, og han har faaet H ædersnavnet 
»Strandfrisernes Reformator«. Han var Præ st ved 
Pelvorm Kirke til 1532, da en Vandflod, der an re t
tede en Del Ulykker, fik ham  til a t tage Bestemmelse 
om at vende tilbage til Hamborg. Saa langt kom 
han im idlertid ikke; da han naaede til Rendsborg 
med sin Familie, modtog han en indtrængende Op
fordring til at modtage Stillingen som Sognepræst 
ved M ariekirken der i Byen og Provst i Rendsborg 
Amt; han blev i Rendsborg til sin Død 1561. Som et 
Vidnesbyrd om den Anseelse, han nød, m aa vi be
tragte det, a t Kong Christian den tredje i Aaret 1541 
beordrede ham til a t visitere og reform ere de be- 
staaende K losterstiftelser i Slesvig, Holsten og Stor- 
m arn overensstemmende med K irkeordinansens For
skrifter. ‘)

Af Provst Meiers to Sønner var A l b e r t  den æld
ste; han blev født paa Pelvorm 1528 og blev ligesom 
den yngre Broder sendt til Københavns Universitet, 
hvilket var ret usædvanligt i de Tider, da Holstenere 
og Slesvigere saa a t sige udelukkende drog til de 
nordtyske Universiteter, særlig til Rostock. Albert 
Meier var et m atem atisk Snille, og 1550 foreslog 
Kongen U niversitetet a t ansæ tte ham som Professor i 
M atem atik; men Professorerne mente, han var lov
lig ung, han var jo kun 22 Aar. I Aaret 1553 blev 
han Præ st i Lindholm i Bøking Herred, og der døde 
han 1603. Hans m atem atiske og m ekaniske Forsøg 
bevirkede, a t hans Sognebørn nærm est betragtede 
ham  som en Troldm and. Han var gift med en Datter 
af Frederik Johansen fra Lindholm, der under Dit
m arskertoget i 1559 var Fyrsternes Overingeniør, og 
det er rim eligt, a t Svigersøn og Svigerfader sammen 
har drøftet og planlagt de Forholdsregler, der burde 
tages overfor Vanskelighederne ved a t føre en Hær 
gennem det uvejsomme Ditmarsken.

Den yngste Søn S a m u e l  blev født 1532, rim elig
vis efter Ankomsten til Rendsborg. E fter fuldendte 
S tudier i København var han  i nogen Tid P ræ dikant

*) Inländ. Registrant, Rigsarkivet.
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i Hollænderbyen paa Amager, men blev derefter 
Præ st i Nortorf, der er Nabosogn mod Syd til hans 
hjemlige Rendsborg. Nortorf Kirke og Præstégaard 
ligger m idtvejs mellem Rendsborg og Neum ünster 
og er bleven historisk bekendt derved, at i Nortorf 
Kirke fandt den 28. og 29. April 1559 det Møde Sted, 
hvorved Kong Frederik den anden, Hertug Hans af 
Haderslev og Hertug Adolf af Holsten tog Beslutning 
om Toget mod Ditmaskerne.*) Mange Aar efter 
mindedes Hr. Samuel endnu, at Kongen ved den 
Lejlighed havde været hans Gæst i Nortorf Præste- 
gaard, og ved Frederik den andens Død 1588 skrev 
han et Digt om den afdøde Herres »salige Afsked«. 
— Mest bekendt er Hr. Samuel vel bleven ved sin om
fangsrige Bog med den mærkelige historiske Eksem 
pelsamling, der har Titlen »Nucleus Historiarum«, og 
som han tilegnede Christian den fjerde.**) Hr. Sa
muel døde først l(il2.

— Da Provst Jørgen Boye i Begyndelsen af Maj 
1569 blev begravet i Haderslev, m aa vi antage, at der 
mellem Enken og hendes to Brødre er bleven plejet 
Raad om, hvorledes hun skulde ordne Frem tiden 
bedst for sig og sine Børn For den ældste af Dren
gene, Lorents, er Udfaldet bleven det, at han enten 
straks er rejst med Morbroderen hjem til Nortorf 
eller snart efter er bleven sendt derned og overgivet 
til Præstekonen Gundels moderlige Omsorg og den 
lærde Præ sts Vejledning under det udvidede Skole
arbejde, som nu skulde til at begynde.

Øst for Nortorf Kirke og Præ stegaard strakte 
sig den Gang i nord-sydlig Retning en frodig Skov
strækning, bag hvilken de gamle Klosterbygninger i 
Bordesholm fjælede sig ved Bredden af en fiskerig 
Sø. Klosteret, der havde huset Augustiner Kor-

*) O m trent 306 Aar efter Fyrstemødet, vandt Nortorf 
igen et vist historisk Ry. Det var i Nortorf, at det store 
holstenske Folkemøde, der samlede omtrent 3006 Men
nesker, blev afholdt den 14. September 1846 som Protest 
mod Christian den ottendes aabne Brev af S. Juli samme 
Aar om Arvefølgen i det danske Monarki.

**) I »Hist. Tidsskr.« 3. VI. 563, Noten er denne Bog 
fejlagtig angivet som skrevet af Broderen Albert i Lind
holm. Denne har derimod skrevet en Slags Rejsehaand- 
bog, der udkom i mange Udgaver, hvilket viser, at den er 
bleven flittig  brugt af de mange unge, der rejste til Ud
landet for a t uddanne sig.
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herrer, var i Aaret 1566 bleven lukket af Hertug Hans 
i Haderslev og derefter om dannet til en Lærdoms
skole i Lighed med Skolen i Haderslev, der i de 
samme Aar blev genskabt. Skolen i Bordesholm fik 
dog ikke saa lang en Levetid, som Søsterskolen i 
Haderslev har faaet. Efter en kort Blomstring kom 
den i et ynkeligt Forfald og lukkedes nøjagtig 100 
Aar efter sin Opstaaen sam tidig med, at Christian 
Albrecht U niversitetet i Kiel blev aabnet.

Her i Bordesholm gamle K losterkirke stod det 
berømte Brüggemannske Alter, der 1666 efter Sko
lens og Kirkens Lukning blev ført til Slesvig Dom
kirke og opstillet i Højkoret, hvor det endnu vid
ner om den ypperste Træ skæ rerkunstner i Norden, 
Hans Brüggemann fra W alsrode i Lüneburg, der døde 
som Almisselem i Husum.

Under disse Forhold m aa vi forestille os, at Lo
ren ts Boyes Ungdomstid er henrunden, dels i Præste- 
hjem m et i Nortorf, dels i Bordesholm Skole, til hvis 
første Aargange han altsaa m aa have hørt, og det 
er som nævnt Grunden til, a t man forgæves søger 
ham blandt Haderslev Skoles Elever. Da Tiden kom 
til Universitetsstudierne, sendte Hr. Samuel ham  en
ten til Rostock eller m aaske snarere til Københavns 
Universitet, hvor Nortorfpræsten selv havde tilbragt 
9 Ungdomsaar.

F ra  Nortorf Naboskab hentede Lorents Boye og- 
saa. sin Hustru. Rhodes Bem ærkning om, a t han 
var gift med Præ stedatteren Magdalene Selmer »fra 
Smalsted«, er det vanskeligt at bringe i Overensstem
melse med Virkeligheden. Ganske vist findes der et 
Schmalstede i det nuværende Bordesholm Kirke
sogn; men Bordesholm opstod først som selvstændig 
»Gemeinde« 1736 derved, at Dele af Nortorf og 
Brügge Sogne blev samlede om den gamle Kloster
kirke, der havde staaet lukket siden 1665. Før 1736 
hørte Schmalstede til Brügge, men der vides intet 
om, a t Præstegaarden i Brügge nogen Sinde har lig
get i Schmalstede, og der kendes heller ingen Præst 
af Navnet Selmer i Brügge.

Tæt nordøst for Brügge ved den smukke Both- 
kamp Sø, der har Afløb gennem den spæde Ejder- 
bæk, ligger Kirkebyen Barkau, som vel officielt hed
der K irchbarkau. Her var M a t t h i a s  S e l m e r
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Præ st i en Aarrække, indtil Forholdene efter Præste- 
gaardens Brand blev m indre tilfredsstillende for 
ham, hvorfor han 1579 blev Præ st i Westensee, Na
bosogn til Nortorf, der ligger lige syd for Westensee. 
M atthias Selmer døde 1588. Magdalene Selmers 
Barndom og Ungdom er derfor henrunden i Barkau 
og W estensee; men vi kan jo gerne for Rhodes Skyld 
føje til: i Nærheden af Smalsted.

— Udenfor Lindholm og Risum Sogne i Bøking 
Herred laa den Gang Halligen »Osvalde«; Johannes 
Meier kalder den paa sine Kort Oserwaldt. Paa denne 
Hallig træffer vi i 1590’erne Lorents Boye som Præ st; 
det er naturligvis Morbroderen Albert i Lindholm, 
der har faaet Søstersønnen anbragt der lige udenfor 
sine egne Sognegrænser. Navnet Osvalde*) betyder 
»Skoven ved Mundingen«, den laa nemlig lige i 
Lækaaens og Soholmaaens Delta, og Navnet siger 
os, a t den i sin Tid har været opfyldt af de udstrak te 
Lindeskove, der h a r givet Lindholm, Risum og 
Klokris deres Navne, og hvoraf man endnu finder 
Rester ved Gravning i Egnens Moser. Navnet findes 
vist slet ikke mere bevaret, og Halligen selv er for
længst bleven landfast med det bagved liggende Bø
king Herred; nu har Sognet længe haft Navnet 
Faaretoft.

H vornaar Lorents Boye er kommen til Halligen 
i Vesterhavet, vides ikke sikkert. Men da Broderen 
Jørgen i A aret 1583 blev indsat som Præ st i Vilstrup, 
har Lorents aflagt et Besøg i Fæ drehjem m et og er 
ved den Lejlighed betegnet med et »Hr.« foran sit 
Navn, hvilket angiver, a t han paa det T idspunkt var 
en præsteviet Mand. Denne Oplysning har vi fra 
Rhode, der beretter, a t der fandtes en gammel Bog, 
som havde tilhørt Jørgen Boye den ældre, og i denne 
Bog var der skrevet, a t i Aaret 1583 skænkede Hr. 
Laurentius Boëtius Bogen til sin Svoger Hr. Noa 
Simonis i Hoptrup, og a t det skete i V ilstrup Kirke. 
Paa den Tid har Lorents Boye vel a ltsaa  været Præst 
paa Osvalde.

*) »Os« betyder M undingen af et sm alt V andløb og 
ud ta les  o m tre n t som Os i O rdet Lam pe o s, Os f ra  en ry 
gende Lysetande. Øsby ved H aderslev , h ed  oprindelig  
Osby e ller e f te r  U d talen  Oesby, Byen ved F jo rdens M un
ding. Oslo i Norge betyder B yen ved Loelvens M unding.
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I A aret 1596 nævnes im idlertid en anden Mand 
som Præ st paa Halligen, nemlig den Riggel Sønnik- 
sen, der med hele sin H usstand druknede under 
Vandfloden i 1634.

Hvor er da Lorents Boye flyttet hen?
Jeg mener, a t han allerede paa det Tidspunkt er 

flyttet til Løgumkloster, der ligesom Tønder Amt 
hørte til de gottorpske Besiddelser. En Støtte for 
denne Antagelse afgiver form entlig en Fortegnelse 
over Præster, der h a r underskrevet det af Hofpræst 
Jacob Fabricius udarbejdede Præsteløfte.*) Og der 
e r  i Aaret 1596 sket et Præsteskifte i Løgum kloster; 
der nævnes blot ikke, hvem der kom i Stedet for den, 
som drog bort. Præ st i Nørre Løgum og Løgumklo
ster, som den Gang var forenede, var den 73-aarige 
Lavge Troelsen, der i nogen Tid havde haft en Peter 
Fabricius til Kapellan; Hr. Peter blev im idlertid 
1596 kaldet til Præ st og senere Provst i Broager, 
hvor han i Tidens Løb blev en meget ilde anset 
Mand . Det kunde med Grund ventes, a t en 73-aarig 
Præ st ret snart m aatte yde den menneskelige N atur 
sin Skyldighed ved at dø, og Lorents Boye kan der
for godt have anset det for et fordelagtigt Bytte a t 
flytte fra sin lille Vesterhavsø til Stillingen som »Ad- 
junctus et successor« (Kapellan og Efterfølger) hos 
Hr. Lavge. Havde han kunnet forudse, a t den gamle 
Præ st skulde blive 90 Aar, vilde han m aaske have 
betænkt sig. Lavge Troelsen døde først 1613, hvor
ved Lorents Boye, der nok af Gavn længe havde 
været den virkelige Sognepræst, nu ogsaa blev det af 
Navn; han var det kun i 6 Aar; thi 1619 døde han.

Der er intet, som tyder paa, a t Lorents Boye 
har været mere end et ganske alm indeligt Menneske 
og en jævn Præstem and saadan, som de fleste var 
og er. Gennem en D atter af hans Søn Jørgen, der 
var Præ st i Hellevad og Egvad, blev han Stam fader 
til en stor Kreds af Præster, Præstekoner og Skole- 
mænd, der hver paa sit Sted har fyldt sin Plads.

— Da Lorents Boye forlod Hjemmet, beholdt 
Moderen de yngre Børn hos sig; der har været 
m indst tre foruden Lorents, en Pige og to Drenge. 
Datteren blev siden gift med Præsten Noje Simonsen

*) K rafft: H usum  Ivirkehist.
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i Hoptrup, og Sønnen Jørgen blev Præst i Vilstrup. 
Den yngste Søn lied Johannes efter Morfaderen i 
R-endsborg. Om denne Johannes Boëtius véd vi, at 
han i Aaret 1582 blev indskrevet som Student ved 
U niversitetet i W ittenberg; efter endt Studium  blev 
han — rim eligvis gennem sine to ansete Morbrødres 
Indflydelse hos Hertugen Adolf eller Filip — Dia
kon i Hamm paa Nordstrand. Hamm gik helt til 
Grunde ved Vandfloden 1634. Embedet som Dia
kon i Hamm havde Menigheden ingen Myndighed 
over; det blev besat af Landsherren sam m en med 
Overhovedet for en enkelt indflydelsesrig Slægt der 
paa Stedet; men den, som Hertugen særlig ønskede 
valgt, kunde han vel ogsaa regne med at faa ansat.

Johannes Boye var kun Præ st nogle ganske faa 
Aar; han døde 1588.
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Fra tiden mellem krigene.
Ai Holger Hjelholt.

1.

En tildragelse fra sprogreskriptets indførelse.

Den sprogordning, som indførtes i Mellemslesvig, 
efter at Danm ark ved IstedsJaget igen var bleven 
herre i Sønderjylland, stødte som bekendt på meget 
stor uvilje og megen m odstand hos den ganske over
vejende del af den mellemslesvigske befolkning. 
For de enkelte bestem melser i sprogordningen har 
jeg gjort rede i m in bog »Den danske sprogordning i 
Slesvig mellem krigene« (1923), og til denne må jeg 
have lov at henvise som baggrund for dette som for 
de følgende par sm åstykker. Hovedpunkterne for den 
mellemslesvigske sprogordning var indførelsen af 
dansk som skolesprog og af dansk og tysk som af
vekslende kirkesprog. Begge dele havde før været 
udelukkende tysk. Den nye ordning blev truffet ved 
reskrip ter fra regeringskom m issæren F. F. T i 1- 
l i s c h  den 7. og 8. februar og den 4. m arts 1851. For 
landsognene i Flensborg provsti indførtes ordningen 
ved reskrip tet 7. februar.

Sprogreskripternes egentlige ophavsm and var, 
som jeg også i m in bog h a r gjort rede for, ikke re
geringskom m issæren Tillisch, men hans medhjælper, 
den unge sønderjyde Th. A. J. R e g e n b u r g .  Til
lisch havde i 1849 taget Regenburg med til Flensborg 
som sin privatsekretær, og 1. septem ber 1850 var Re
genburg stillet i spidsen for kirke-, skole- og under
visningsvæsenet i 1. departem ent under regerings-

n
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kommissæren. Sprogreskripterne frem kaldte en 
sand flom af andragender fra de m ellemslesvigske 
sogne om at blive befriede for dansk som officielt 
sprog, og endvidere m åtte Regenburg i sit kontor i 
Flensborg modtage talrige personlige henvendelser 
fra  de utilfredse mellemslesvigere. Om en sådan 
henvendelse er det, der i det følgende skal berettes. 
Beretningen er givet af Heinrich Chr. P. Wöldike, der 
i 1851 fungerede som bureauchef under regerings
kom missæren og i 1852 blev medlem af appellations- 
retten  i Flensborg. Ved brev af 30. december 1855 
oversendte W öldike efter Regenburgs anm odning 
denne sin beretning. Regenburgs anm odning er sik
kert frem kaldt ved ønsket om netop på et tidspunkt, 
der var kritisk  for sprogordningens opretholdelse, 
at sidde inde med så meget stof som m uligt til for
svar for denne, og hertil må beretningen form entlig 
også siges at være ret godt egnet. Krisen for sprog
ordningen skyldtes den daværende slesvigske m ini
ster H. J. A. Raasløff, der im idlertid i februar 1856 
trådte ud af m inisteriet.

Efter disse par indledende bem ærkninger skal 
jeg nu gengive W öldikes bekræftede frem stilling af 
tildragelsen:

»Nogen tid efter at der var bleven truffet foran
staltn inger til indførelsen af det danske sprog som 
skole- og kirkesprog i Flensborg provsti, indfandt sig 
en dag to mænd på m it comptoir, af hvilke den ene, 
da de vare kommet ind af døren, tog et sammenfol
det papir op af lommen. Da jeg bemærkede dette, 
gjorde jeg nuværende etatsråd Regenburg, der den
gang arbeidede i samme værelse med mig, opm ærk
som på disse folk, idet det ikke var første gang, at 
folk i den tid var kommet ind på comptoiret på lig-
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nende måde, og da altid på m it spørgsmål, hvem de 
vilde tale med, havde ønsket a t ville tale med herr 
Regenburg. Regenburg gik derpå hen til disse folk, 
og begyndte der nu følgende sam tale — Regenburg. 
Vil de tale med mig? Mændene. Ja. R. Hvad ønske 
de da? M. Vi vilde gjerne bede om at blive fri for 
sproget. — R. F ra  hvilket sogn ere de? — M. Vi ere 
fra Grundtoft sogn. R. Hvem har sendt dem hertil? 
— M. Hele sognet. De ville alle gjerne være fri for 
sproget. — R. For sproget? Mene de m åskee det dan
ske sprog? — M. Ja. — R. Hvorfor vil de da af med 
det danske sprog? M. Ja  vi kan ikke forståe dansk, 
og derfor kan vi ikke mere gåe i kirke, og børnene 
kan ikke lære noget, når de skal læres på dansk. R. 
Ere de også virkelig viss på, a t det forholder sig så
ledes? M. Ja det er ganske vist. R. Ja men jeg e r 
dog også temmelig nøie bekjendt med forholdene i 
Grundtoft og nærm este omegn, og det forekom mer 
mig dog, som om folkene der både forståe og tale 
dansk. M. Ja vi kan nok tale sådan lidt dansk, men 
det er ikke rigtig dansk, vi forståe ikke kjøbenhavnsk 
dansk, og præsten forstår heller ikke vort sprog. R. 
Ere de vis på det? Jeg troer virkelig, de tage feil. 
Husk dog på, a t jeg i dette øieblik ta ler reent dansk 
med dem, og at de ligeså godt forståe mig som jeg 
forståer dem; vil de virkelig endnu sige, a t de ikke for
ståe dansk. M. Wie beliebt? R. Jeg siger, forståe 
de virkelig ikke dansk? M. Wie meinen Sie? R. 
Må jeg nu bede dem om, at de øieblikkeligen forlade 
comptoiret og ikke oftere komme med sådanne hi
storier, dem ganske ubevidst tale de dansk med mig 
hele tiden og fra det samme øieblik af, at jeg gjør 
dem opmærksom på, at de tale dansk, vil de på en
gang ikke længere kunne forståe det. Det seer næ-

//*
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sten ud, som om de vilde have mig til bedste. — Her
på forlode mændene comptoiret«.

Det sammenfoldede papir, som det i beretningen 
nævnes, at mændene straks ved deres ankom st tog 
op af lommen, var ganske sikkert en sprogpetition, et 
af de nævnte mange andragender om at blive fri for 
»sproget«, for at bruge mændenes udtryk. Et sådant 
andragende fra Grundtoft (Grumtoft) sogn findes i 
slesvigsk m inisterium s arkiv dateret den 10. m arts, 
og det er form entlig dette, som mændene bragte med 
sig. Det bærer om kring halvtrediehundrede under
skrifter. I andragendet som i beretningen er hoved
tonen den for os danske så dybt tragiske fornægtelse 
fra mellemslesvigernes side af deres eget gode dan
ske modersmål. Det indrøm mes vel, hedder det i 
andragendet, at man i sognet hører folk indbyrdes 
tale i en dansk dialekt, men selv om m an forstår 
denne, forstår m an aldeles ikke en dansk prædiken 
og end m indre en prædiken holdt på københavner
dansk. Det derværende dansk er blandet med tysk 
og har ingen ord for højere begreber. Endelig hæv
des det, a t selve denne, fra det virkelige danske helt 
forskellige danske dialekt ikke er alm indelig i den 
daglige omgang, at sproget i fam ilierne (familie
sproget?) er tysk, og at forældrene til deres børn kun 
ta ler tysk. Dette sidste forhold var det jo, der be
seglede det danske sprogs dødsdom i de fleste sogne i 
Angel.

2.

Studentersangerne i Slesvig by og i 
Hütten bjerge.

I årene um iddelbart før 1864, da uvejret brød ind 
over den danske helstat, var det, som om m an både
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på dansk og på tysk side følte en uim odståelig trang 
til at holde hærskue over de trofaste tropper. Dette 
skete ved de mange danske og tyske fester, der i disse 
år foranstaltedes. Af danske fester er de bekendteste 
vel nok slesvigernes besøg i København i året 1861 og 
»løvefesten« i Flensborg det følgende å r  ved afslørin
gen af Bissens m onum ent på Flensborg kirkegård 
over Isted’dagens faldne. Betegnende for indtrykket 
af den første fest er en udtalelse af pastor Chr. Ewald- 
sen i Flensborg i et brev kort efter. »Det eneste nye 
her«, skriver han, »er begeistringen over reisen, der 
er æmnet for alle sam taler: det er dog noget af det
glædeligste, der er skeet her i S le sv ig ___«1). Af tyske
fester skal jeg fra året 1862 lige nævne to, hvoraf den 
ene fandt sted kort før løvefesten, den anden kort ef
ter. Den første var den i Rendsborg den 13. og 14. 
juli afholdte første turnerfest for hertugdøm m erne 
Slesvig, Holsten og Lauenborg, den anden sanger
festen i Husum den 27. juli. Fra dansk side beteg
nede m an de toner, der lød ved begge disse fester, 
som både slesvig-holstenske og oprørske, og de frem 
kaldte også bagefter retslig indskriden fra regerin
gen. Omvendt var det ejderdanske strenge, der an
sloges ved løvefesten, hvor der taltes om, at konge
riget og Slesvig burde forenes ved samme friheder. 
Varslerne om helstatspolitikkens endelige skibbrud 
var tydelige nok. Man stod på tærsklen af den dansk
slesvigske fællesforfatning, og støttet til Tyskland 
rejste slesvig-holstenerne hovederne som i årene før 
1848. Angelboernes overmod voksede bestandig, som 
det héd i et brev fra en af de angelske præster, der 
ti I dag lig havde at kæmpe med befolkningens mod
stand mod den danske sprogordning.")

J) Chr. E w aldsen  4/« 1861 til R egenburg. (R igsarkivet). 
2) Im. Barfod l(7s 1862 til Regenburg. (R igsarkivet).
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Men alt var nu ikke som i Angel, selv ikke i det 
sydligste Slesvig. Et vidnesbyrd om en noget anden 
stem ning overfor konge og stat har m an fra det be
søg, som de halvthundrede københavnske studenter- 
sangere, der skulde deltage i festen i Flensborg den 
25. juli, i dagene forud aflagde i Slesvig by og i H üt
ten bjerge. Om dette besøg er det, at de følgende lin
jer i det væsentlige skal handle.

In itiativet til dette besøg blev naturlig t nok ta
get af de i Slesvig by bosatte danske embedsmænd. 
Den overvejende del af Slesvig bys indfødte befolk
ning var tysksindet. I den iøvrigt i flere henseender 
fejlagtige skildring af besøget hos Axel Sørensen: stu
dentersangforeningen 1839—1889 (1889) hedder det 
herom, at næppe var det i Slesvig rygtedes, at stu
dentersangerne skulde assistere ved løvefesten, »før 
der indløb en hjertelig og i høj grad lokkende indby
delse, undertegnet af gamle studentervenner og san
gere (Joh. Helms, dengang kollaborator ved domsko
len, dr. Tryde, tidligere medlem af oktetten, og nu
værende borgm ester Knudsen1)) om at gæste Slesvig 
by i dagene um iddelbart før festen«. Af studenter
sangforeningens noget mangelfulde arkiv frem går det, 
a t der den 26. juni er sendt en rundskrivelse fra be
styrelsen til samtlige medlemmer angående en tu r 
til Slesvig og Flensborg i juli m åned.2) Den 28. juni 
skriver form anden overlærer, cand. theol. O. J. C. 
Ottesen herom til rektoren ved domskolen i Slesvig, 
S. Povelsen, der omgående meddeler, at han vil sann 
m entromm e komiteens fem medlemmer, »for at vi 
samlede kunne udfærdige bevidste officielle indby-

J) 11. A. V. Knudsen, dengang herredsfoged i Treia 
og Arns herreder og bosat i Slesvig.

2) Studentersangforeningens arkiv beror i studen ter
foreningen.
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delse«. »Modtag foreløbig herved min forsikring 
om, hvor k jæ rt det er mig og, jeg troer a t turde sige, 
alle hernede, a t der altså er udsigt til, a t studenter
sangforeningens besøg i Slesvig by bliver til virkelig
hed«. Den om talte officielle indbydelse modtoges 
af sangforeningen den 2. juli.

B landt de studentersangere, der kom med på tu 
ren, var Laurids Skaus søn Peter Lauridsen S. I et 
brev til faderen af 9. ju li1) fortæller han, a t den hele 
tu r  — til Slesvig og til Flensborg — vil vare fra den 
21. til den 27. juli, og at han selv har været så heldig 
a t kunne komme med. »Det var ordnet således, at 
af de tegnede 75 skulde bestyrelsen (3 mand) forlods, 
dernæ st af bestyrelsen vælges 20 af alle stem m er og 
endelig 27 trække lod. Disse fordeltes så efter stem 
merne, og for min stemme kunde 5 komme med af 
13. Og jeg havde så det held a t komme med på det 
fjerde lod. Der er noget i høi grad hidsende ved en 
sådan lodtrækning, at høre det ene navn efter det 
andet og et tilsvarende glædesudbrud, kun ikke sit 
eget. Men mit kom jo da også, og jeg gav et glædes
hyl og blev m isundt. Thorvald Paulsen var valgt af 
bestyrelsen. Denne tour bliver jo arrangeret billigt, 
og vi har desuden, jeg tror 50 rdlr. i kassen, der an
vendes dertil. Derfor vil touren koste 5 rdlr. tour og 
retour og 3 rdlr. tour alene. Når så dertil lægges 3 
rdlr., vil det hele jo blive overmåde billigt i -forhold«. 
Han håbede, at han ikke skulde behøve at ty til fa
deren om hjælp. Skulde det knibe, syntes det ham 
im idlertid billigt, at faderen hjalp ham, da det sand
synligvis blev hans hele sommerferie. Hvilken vej, 
man vilde vælge til Slesvig, var endnu ikke bestemt. 
»Der har været tale om at komme i land et sted på

J) B revet findes i L au rid s S kaus pap ire r. (Kgl. bibl.)
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kysten, og der har været tale om at gå over Kiel, Neu
m ünster og Rendsborg. Det sidste synes mig en 
blandet fornøielse. Man vilde da være nødt til a t 
sætte sig i forbindelse med m ilitæret, synes mig. 
Men hvordan det så end går, kom m er vi jo nok der
til. Jeg håber rigtignok udenom disse røverreder«. 
Som svar på dette brev afsendte Laurids Skau, der 
ikke var smålig og gerne så sønnen deltage i noget, 
som kunde have politisk betydning, omgående 15 
rdlr. til København.1)

Peter Skaus ønske om at undgå »røverrederne« 
Kiel, N eum ünster og Rendsborg gik ikke i opfyldelse. 
Den 21. juli rejste studentersangerne pr. skib til Kiel, 
hvortil de efter en noget besværlig sørejse ankom 
den følgende formiddag.2) Nogen slesvig-holstenske 
dem onstrationer fandt dog ikke sted i Kiel, bortset fra 
den på den tid så yndede farvesam m enstilling af rødt, 
hvidt og blåt. 3 uskyldige unge mennesker, hedder 
det i »Fæ drelanders beretning, opstillede sig ved stu
denternes afrejse fra Kiel på banegården, den ene med 
en rød, den anden med en hvid og den tredje med

h Dette h a r  han  n o te re t på sønnens brev.
2) En udfø rlig  bere tn ing  om s tu d e n te rsa n g ern es  re jse

findes i »Faulrelandet«. Den s ta m m e r s ik k e rt fra  Carl 
P loug, der v a r  m ed på tu ren . I brev  af 2. au g u s t til L. 
S kau  (kgl. bibl.) fra  davæ rende herredsfoged  i S a tru p  og 
M årkæ r h e rred e r  II. R. I lio r t Lorenzen (bosat i Slesvig) 
hedder det også, a t  P loug selv h a r  re ferere t til F æ d re la n 
det. I lio r t Lorenzen g iver iøvrig t selv i s it næ vn te  brev et 
ud fø rlig t re fe ra t af festlighederne i Slesvig by og af de 
h erfra  fore tagne udflug ter. l ia n  havde to s tu d e n te rsa n 
gere in d k v a rte red e  hos sig og v ar m ed ved de forskellige 
fester. P å  F æ d re lan d ets  og H iort L orenzens re fe ra te r  
sa m t et enkelt sted p å  FlensJourger Z eitungs bygger jeg i 
hovedsagen m in  følgende sk ild ring . Det vil af denne 
frem gå, a t m an  ikke tø r stole på frem stillingen  hos Axel 
Sørensen og h e lle r ikke på  de erind ringer, som  i G ræ nse
vagten. Maj 1929 i E. J. C. R am busch: M inder fra  Syd
slesvig 1857—63 (S. 154 f) findes herom . P å  de u rig tig h ed er, 
som findes i disse to sk ild  länger, ska l jeg ikke kom m e ind, 
da  de let vil frem gå ved en sam m enlign ing .
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en blå hue?) Over Neum ünster, hvor stem ningen fra 
befolkningens side ikke var bedre, gik rejsen til 
Rendsborg, hvor sangerne blev modtagne med jubel 
af den derværende danske garnison. Til Slesvig an
kom m an en del senere end oprindelig bestemt, og 
program m et kunde derfor ikke helt overholdes. E t 
påtæ nkt besøg samme dag i dom kirken m åtte opgi
ves, og også koncerten hen på efterm iddagen i råd
hussalen m åtte indskrænkes noget. Her i rådhussa
len, den gamle stændersal, hvor det i 1842 var bleven 
forbudt Peter Hiort Lorenzen at tale dansk, lød nu 
K øbenhavnerstudenternes sange. Det var, skriver 
Hiort Lorenzen, den sm ukkeste musik, der nogen
sinde har været hørt i Slesvig. Udenfor program 
met blev en af Carl Ploug til lejligheden skreven 
sang omdelt og sunget:

»Land, som ha i1 adlydt fjedrenes love 
Van-net af Thyra, værget af Knud!
Folk, som har fulgt os vidt over vove,
Hver gang på vikingefan’d vi drog ud«.

Efter koncerten gik man ned til Slien og blev i 
både satte over til Haddeby. Her sang studenter
sangerne fra den gamle kirkes kor H. P. Holsts gri
bende sang: Slum rer sødt i Slesvigs jord. Ude på 
kirkegården ved oberst Magius’ grav og gravene for 
de andre i Påskeslaget faldne danske gentoges san
gens sidste vers: »Skøn er døden, som I fik«, med 
dets løfte, at »hvor danske toner klinge, — skal med 
stolthed store, små — fædrelandets tak jer bringe«.

Den følgende dag var viet en udflugt til Danne
virke, hvortil der kørtes i vogne, »der efter eget til
bud var stillede af bønderne i Lille Dannevirke,

*) F æ d re lan d e t 2r'l~ 1862 (nr. 170).
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Husby, Skovby, Selk og Bustorf sogne og kjørte af 
dem selv«.1) I »Fæ drelanders referat hedder det end
videre om festen ved m iddagstid på Thyraborg, hvor 
der veksledes med taler, sange og en im proviseret 
gøglerforestilling som parodi på en turnerfest: »Hav
de bønderne været lidt tause på vognene, fordi de 
havde ondt ved at forståe os og vi dem, så var det 
tydeligt a t see, a t de vare rigtig fornøiede under fe
sten. Jeg havde det held at komme til a t tale med 
et par af dem, og det var så sundt og forstandigt, 
hvad de sagde om de politiske forhold, a t jeg over
raskedes derved. At Eideren er D anm arks grændse, 
og de selv tydsktalende danske, vidste de meget 
godt; det eneste, de vare utilfredse med, var, at de 
ikke nød samme friheder og rettigheder som deres 
ligemænd i kongeriget.. . .«  Dagen sluttedes med en 
fest og et bal på Stampemøllen, hvor dansen gik 
særdeles livlig til kl. 2.

Om morgenen den 24. juli var det, at turen gik 
til de skønne Hütten bjerge. I både sattes der over 
til færgestedet Fahrdorf, hvor der var mødt om kring 
30 vogne fra byerne Hütten, Ascheffel, Breckendorf, 
Hummelfeld og enkelte også fra Treia. Bønderne 
kørte så sangerne og deres væ rter til Ascheffel. 
»Overalt, hvor vi kom frem, besvarede befolkningen 
venlig vore hilsener; ved Geltorf skole stod hele ung
dommen, drenge og piger sammen, udenfor og råbte 
hu rra ; men i Ascheffel selv stod de unge piger på 
gaden med kurve fulde af bouquetter, hvormed de 
overøste os. Disse bouquetter havde den særegenhed 
for os, at de forenede det nyttige med det behage
lige, uden at der dog var tæ nkt på det første. Her
ovre anvender man nemlig ribsgrene på samme

*) F æ d re lan d et 25/7 1862 (nr. 170).
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måde, som vi bruge rønnebær om efteråret, i bou- 
♦quetter og til decoration; men de modne ribs vare 
en særdeles velkommen tilgift for os af veiens støv 
tørstige studenter; vi løste bouquetterne op, spiste 
ribsene og fæstede roserne og studenternellikerne i 
vore knaphuller«. F ra Ascheffel gik det i et langt 
tog med m usik i spidsen op på Aschberg, hvor Dan
nebrog vajede, og selvfølgelig dvæles der i referatet 
i »Fædrelandet« ved den sm ukke udsigt fra bjerget: et 
.stykke af Sliens blanke, bugtende strøm  i nord, i øst 
Eckernførde og fjorden, mod syd Rendsborgs tårne 
og mod vest Krop og den flade højderyg. »På bjer
get samledes flere og flere bønder ___ og dels ved
sam tale med dem, dels med nationalsange gik en ti
mestid deroppe«. Bl. a. sang m an Der er et yndigt 
land og Danm ark dejligst vang og vænge?) Derefter 
gik det tilbage til krohaven, hvor frokosten indtoges, 
og her udtalte herredsfogden i H ütten herred M. 
Blaunfeldt, der præsiderede, bl. a., »at i H ütten her
red kjendte m an kun een farve, Dannebrogs, og een 
konge, Frederik den syvende, og bønderne bekræf
tede med høilydt ja hans ord, hvorpå vi drak kon
gens skål med stor jubel . . . .  Vi kørte tilbage gjen- 
nem Flekkeby og mødte på mange steder danske 
flag og venlige hilsener; kun eet eneste sted såe vi 
en med sort-rød-gule farver m alet gård, hvor her 
altså sandsynligviis boede en »Gesinnungstüchtig««. 
E fter hjem kom sten til Slesvig rejste studentersan
gerne om aftenen samme dag videre til Flensborg for 
a t deltage i festlighederne her og i Gråsten de føl
gende dage. På disse festligheder skal jeg ikke ved 
denne lejlighed komme ind.

I det foregående h a r jeg nu kort opridset det
F len sb u rg er Z eitung  28/? 1862 (nr. 172).
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ydre forløb af studentersangernes besøg i Sydslesvig, 
og jeg har gengivet nogle udtalelser, der vidner om 
stor venlighed fra den sydslesvigske landbefolknings 
side overfor de danske studenter. I Hiort Lorenzens 
brev til Skau om festen omtales festdagene beteg
nende nok som »en god vækker for m angen en her
nede, der var ifærd med at glemme, hvorledes glade 
danske ansigter se ud«. Disse festdage står, sk river 
han videre, som »de skjønneste dage, vi have oplevet 
her i Sydslesvig«, og han tilføjer, at hvad der n a tu r
ligvis mest af alt fryder os og æ rgrer tyskerne er den 
af bønderne hernede viste imødekommen. Det e r  
ikke underligt, a t besøgets så vellykkede forløb søg
tes udnyttet politisk fra dansk side under den 
spændte politiske situation, ligesom det omvendt, 
som af Hiort Lorenzen bemærket, åbenbart gjorde et 
ret ubehageligt indtryk på de iøvrigt i Mellem- og 
Sydslesvig så udbredte slesvig-holstenske blade 
»Altonaer Mercur« og »Itzehoer Nachrichten«. I »Fæ
drelandet« hedder det bl. a.: Denne fest turde »i al sin 
uskyldighed have en stor politisk betydning, måskee 
en større end nogen anden, der hidtil er holdt i Sles
vig«.1) At landbefolkningen af sig selv var kommen 
studenterne imøde, skriver det i et senere nr.2), har 
ytret ønske om at se dem hos sig, har gjort ofre for 
a t opfylde dette ønske og h a r samlevet med dem, var 
det end kun nogle tim er i hjertelig, aldeles uforstyr
ret glæde, det er dog sandelig et glædeligt tidernes
tegn.

Om stem ningen i selve Slesvig by kan der, som 
ovenfor bemærket, ikke være tvivl. Den var hos den 
indfødte befolkning overvejende tysk. Det nævnes,

J) F æ d re lan d e t 2G/? 1862 (nr. 171).
2) 28/7 1 862 (nr. 172).
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a t der under besøget érikelte steder i byen var de
m onstrativ t nedrullede gardiner?) Hiort .Lorenzen 
.anfører om koncerten i Slesvig, at salen vel var prop
fuld, men at der desværre næsten ikke sås nogen af 
borgerne, »der under hele studenternes ophold viste 
en ikke os, men vore gjæster påfaldende kulde«. Han. 
om taler endvidere som »en ægte tydsk abekatte- 
streg«, a t en købm and i hans nærhed alle tre dage 
havde sine vinduer betrukket med sort flor.

Alligevel var der dog nogle af byens mere frem 
trædende borgere, der sluttede sig til det danske 
parti, navnlig skorstensfejerm ester senator Petschke, 
der også var blandt studentersangernes værter, og 
foruden ham  nævner »Itzehoer Nachrichten« som be
kendte dansksindede en barber Stühr, en m urerm e
ster Jessen og en købm and Nielsen.2) Som et vidnes
byrd om stem ningen skal anføres, at da der i slu tn in
gen af året I860 skulde foretages valg til stænderne, 
anså borgm ester A. Jørgensen det ikke for aldeles 
um uligt at »liste« et valg igennem i Slesvig, thi, skri
ver han3), »fjendens leir er temmelig deelt... Jeg har 
noget håb om, at ca. 50 mand, der t ø r  stemme på 
en loyal, künde decidere et valg ..« . »Hvis vi på 
en eller anden boug kunne reise en lille fond på 
ca. 2000 r., der mod en yderst lav rente gav lån 
(på 15—25. r.) til sm åhåndværkere, vilde vi efter
hånden befrie mange fra terrorism ens kløer. Det 
er uhyre hvilken trældom  folk her holdes i af de 
fåe pengemænd. Hele gader ere for det daglige brøds 
skyld afhængige af M arquardsen, Tuxen, Dr. Paulsen, 
Salomon etc«. Sådan var altså hans opfattelse.

A) Se b ere tn ingen  hos Axel Sørensen.
2) Itzehoer N ach rich ten  l2/? 1862 (nr. 56).
3) A. Jø rgensen  27/n 1860 til R egenburg. (R igsarkivet).
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Men anderledes end i det tysksindede Slesvig var 
stem ningen ude på landet, navnlig i Hütten amt. Søn
derjyden M. F. Blaunfeldt, der fra 1850 til 1864 v a r  
herredsfoged i Hütten herred, ud taler i sine 1876 ud
givne »Minder fra Sønderjylland«, a t m an syd for 
Slien ikke træ ffer »dette indpodede eller indgroede 
had til alt, hvad der er dansk, hos denne tysktalende 
befolkning, som m an finder i den fortyskede danske 
befolkning i Angeln nord for Slien. Der m angler na
turligvis ikke på tyske og slesvigholstenske elem en
te r i de kongelige d istrik ter sønden for Slien, men 
m an erkjender almindelig, a t m an er kongelig 
danske undersåtter og næ rer for en stor del selv i de 
adlige d istrik ter danske sympathier«. Han erklæ rer 
sig fuldkom men overbevist om, »at hvis befolknin
gen i disse d istrik ter i året 1864 var bleven opfordret 
til ved alm indelig stem megivning at udtale sig, om 
den med det øvrige Slesvig vilde forblive dansk, eller 
med Holsten forbindes med Preussen, den da med 
langt overveiende flerhed vilde have stem t for til
slutningen til Danmark«. Nogen politiske vanskelig
heder vilde Blaunfeldt derfor ikke have haft med sit 
embede, »hvis ikke Holsten og isæ r Rendsborg havde 
ligget så nær. Men fra dette sæde for fanatiske og 
fanatiserede oprørere blev der stadig foretaget de
m onstrationer i herrederne, snart derved, at m an 
søgte at forlede bønderne til opsætsighed og mod
stand mod øvrigheden, snart derved, at m an fra 
Rendsborg af ligefrem foretog slige dem onstrationer 
ved i større selskaber a t gjennem vandre byerne un
der afsyngning af oprørske forbudte sange med til
svarende m u s ik ....« . — Blaunfeldts skildring her af 
befolkningens stem ning svarer jo udm ærket til vid
nesbyrdene fra studentersangernes besøg. Hans be-
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toning af forskellen mellem Angel og Hütten am t 
svarer også godt til, at, »Itzehoer Nachrichten« ud 
fra sit standpunkt om taler Angelboerne som intelli
gente i m odsætning til beboerne af »denne m agre 
landryg«, hvilke sidste anses for at være lette at på
virke af embedsmændene1).

Dette sidste var naturligvis omkvædet i de tyske 
blades omtale af festlighederne, at det hele var la
vet af de danske embedsmænd, og at befolkningen 
selv kun nødigt og kun i ringe tal havde deltaget. 
Nu er det selvfølgelig også tem melig givet, a t em 
bedsmænd har haft hånd i hanke ved tilrettelæggel
sen af festlighederne. Hvorledes skulde det næsten 
kunne være andet, vil m an med rette kunne spørge. 
Om udflugten til Dannevirke og de af bønderne her
til stillede vogne bem ærker Hiort Lorenzen: »Her ved 
Slesvig har [herredsfoged] Knudsen naturligvis givet 
stødet ved at opfordre sine bondefogder2) til at bringe 
sligt istand; men der er ikke anvendt noget over
talende middel fra hans side, derom vidner ikke ale
ne den mængde mennesker, der mødte os på Thyra- 
borg, men navnlig den omstændighed, at de gamle 
bønder kjørte deres heste selv, hvilket de visselig 
skulde have overladt deres karle, dersom de vare 
bievne tvungne til at give befordringen«. Hiort Lo
renzen m ener dog, at nærheden ved Slesvig har holdt 
mangen en bonde tilbage fra festen på Thyraborg, 
der ellers gerne havde indfundet sig. Denne fest 
overgikkes dog, frem hæver Hiort Lorenzen, langt af 
festen i Ascheffel »i gemytlighed fra beboernes side«.

*) Itzehoer N achrich ten  2Qh  1862 (nr. 60).
2) O rdet »bondefoged« er det ty ske »Bauernvogt«. P å  

dansk  bruges »byfoged«, der hos Feilberg: Ordbog over 
jydske a lm uem ål angives som : »i landsbyen  em bedsm and, 
som s tå r  u n d er re g n sk a b sm a n d e n .. . . ,  der a tte r  s tå r  u n 
der herredsfogden«.



176 H olger H jelholt.

I , spidsen for deiipev fest stocl ifølge »Fædrelandet« 
bondefoged Hensen i .Aschberg og gårdm ændene 
Gqos, Greve (ejeren af bjerget), og Arp1). Hiort Lorent
zen skriver, at herredsfoged Blaunfeldt, »som dog eb' 
lers nok vil vide besked om, hvad hans bønder fore
tage sig«, aldeles in te t vidste, inden deputationen 
kom hjem fra Slesvig, hvor den havde frem ført sit 
tilbud for kom iteens formand, kaptajn Falkenberg.2)

Men hvor stor eller liden virksom hed de danske 
embedsmænd nu end m åtte have udøvet for ordnin
gen af festlighederne3), så må det ganske afgjort si
ges, at de anonyme indlæg i de tyske blade ikke 
havde overvættes held med sig i forsøgene på at re
ducere befolkningens deltagelse i festlighederne til 
det m indst mulige. Og når de tyske blade fandt an
tallet af stillede vogne ringe i forhold til det antal, 
befolkningen besad, er det jo en noget urim elig be
tragtning. Hvorfor i al verden skulde m an og netop 
i høhøstens tid have stillet flere vogne, end der be
høvedes til gæsternes befordring?

Fra tysk side følte m an da ogs.å nødvendigheden 
af modtræk, og under mottoet: So ein Ding muss ich 
auch haben foranstaltedes der fra Rendsborg en af 
de af Blaunfeldt om talte dem onstrationer ud på 
bondelandet: en turnerudflugt fra  Rendsborg4). Så
frem t man tør tro den omtale, som i »Flensburger

*) F æ d re lan d e t 26/? 1862 (nr. 171) og 20/? 1862 (nr. 173).
2) Hos R am busch  i h a n s  fø rnæ vnte  sk ild rin g  hedder 

det derim od, a t det v a r  på B laun feld ts  tilskyndelse, a t 
bønderne havde ind b u d t og kørte  for gæ sterne. Jeg tø r dog 
som før næ v n t ikke bygge på  h an s erind ringer.

3) Om b ran d d irek tø r  J. P. M ath iessens forhold til leve
rin g en  af vogne fra  B reckendorf se Itzehoer N achrich ten  
30/s 1862 (nr. 70 )og F len sb u rg er Z eitung  lo/o 1862 (nr. 210) 
og 12/0 1862 (nr. 212).

4) F len sb u rg er Z eitung  23/s 1862 (nr. 195), 20/s (nr. 197), 
u /ø 1862 (nr. 211) og 12/» 1862 (nr. 212). Der om tales på  de 
h e r  an fø rte  s ted er to tu rn eru d flu g te r.
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Zeitung« gaves af denne, førte den dog ikke til større 
resultater. Havde m an fra tysk side insinueret, at 
danske embedsmænd søgte at gøre festerne tillok
kende ved at byde på gratis drikkevarer, så spottedes 
der nu i »Flensburger Zeitung« over, a t de Rendsborg
ske turnere m åtte lade den ene af deres m edbragte 
ølvogne køre tilbage til Rendsborg, uden at de havde 
fundet aftagere af deres øl; kun et par enkelte tjene
stefolk, hedder det, havde ikke kunnet m odstå den 
lokkende »bygsaft« (Gerstensaft). At bønderne i byer
ne mødte modvilje over deres optræden, var kun for
ståeligt, og det fortælles, at en købm and i Eckern- 
førde nægtede at sælge en bonde vognsmørelse til 
hans vogn, hvormed han havde befordret danske 
studenter!1) Naturligvis havde m an også fra byerne 
forud søgt at påvirke befolkningen til, at den ikke 
skulde deltage i festerne2).

Aviser og agitatorer gør jo krav på at repræsen
tere den offentlige mening. Det er vanskeligt at træ n
ge bag disse »repræsentanter« ned til befolkningen 
selv og finde udtryk for dens egen opfattelse og for, 
hvad der rører sig i den. I det foreliggende tilfælde er 
det im idlertid så heldigt, at der er bevaret et par 
ytringer, der vistnok kan betegnes som sådanne ud
tryk. Det er disse, som jeg nu til slut skal behandle.

Først skal jeg omtale et brev rettet til Laurids 
Skau og skrevet af byfoged og sandem and Friede
rich Schrøder i Kosel, det sogn, hvor også herreds
foged Blaunfeldt boede. I det på tysk skrevne brev, 
der er dateret 23. august, men form entlig først af
sendt om kring en måneds tid senere3) nævner Schrø-

1 )F lensbu rger Z eitung  22/s 1862 (nr. 194).
2) F len sb u rg er Z eitung  2SI& 1862 (nr. 195).
:J) B revet findes b la n d t L. S kaus p a p ire r  (Kgl. bibl.). 

D ateringen  er som  næ v n t 23. au g u s t (eller .28.??), m en 
p osts tem p let er fra  21. septbr.

12
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der først, at han havde haft den fornøjelse ved 
Ascheffel-festen at køre for nogle af studenterne fra  
Fahrdorf derhen og tilbage. Under turen op på bjer
get vandrede han arm  i arm  med to af disse herren  
Den ene af disse, en elskværdig ung mand, under
holdt sig navnlig særlig venligt med ham, og da 
han spurgte ham  om hans navn, fik han at vide, a t 
han hed Skau og stam mede fra bønder. »På m it 
spørgsmål, om han var en søn af Laurids Skau, sva
rede han ja! Nu blev min glæde endnu langt større,, 
da der var bleven mig den lykke til del a t træffe 
sammen med sønnen af forkæmperen for m inori
teten i den slesvigske stænderforsam ling og rigs
rådsm anden og at blive ført af ham  arm  i arm  un
der den venligste og behageligste underholdning«.. 
Nu senere var Fr. Schrøder kommen i tanker om, a t 
nan måske ikke have vist sig så taknem m elig overfor 
Peter S., som han burde, og da han ikke kendte hans 
adresse, vilde han bede Laurids Skau om at takke 
sønnen meget fra ham.

Om Ascheffel-festen hedder det videre i brevet,, 
a t det var en smuk fest, og at m indet om den endnu 
længe vil leve hos ham som hos mange andre. Af de 
mange smukke taler nævner han navnlig den af her
redsfoged Blaunfeldt om det loyale sindelag hos be
boerne i H ütten herred. Når denne besvaredes af 
løjtnant Sommer med en tale om, at æren for dette 
gode sindelag egentlig skyldtes herredsfogdens 
virksomhed, så vilde Schrøder dog — uden at være 
egoist — bemærke, at allerede før den ulykkelige krig 
og navnlig i årene 1848 og 49 var det lykkedes ham 
sammen med sin svoger toldassistent C. C. Kinn i 
Eckernførde ved fornuftige forestillinger og redegø-
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reiser at indvirke sådan på de derværende beboere^ at 
i Kosel og Weseby (Vesby landsby, Kosel sogn) ind
så næsten alle, med undtagelse af højst 5—6 perso
ner, hvor uretfæ rdigt der fra det såkaldte slesvig- 
holstenske partis side blev optrådt imod konge og 
fædreland. Beboerne opførte sig som loyale statsbor
gere og efterlevede på det beredvilligste alt, hvad de 
kongelige love krævede. Tvangsforholdsregier var 
kun, hævdede han, af det onde og avlede en skin
loyalitet, der ikke var af varighed. Langt mere 
kunde der opnås ved rolige og fornuftige belæringer 
og redegørelser for den retfærdige danske sag.

Om Hütten herred bem ærker Schrøder i lighed med 
Blaunfeldts udtalelser, a t det helt igennem bebos af 
rolige og besindige folk. Med sine kollegaer blandt 
byfogederne er han dog ikke helt tilfreds, og han 
betegner flere af dem som ulve i fåreklæder. Han 
må beklage, at ved den sm ukke fest i Ascheffel var 
der af Hütten herreds 22 byfogder kun 4 eller 5 til 
stede.

Til slut anm oder Schrøder Skau, der s tå r sta ts
roret så nær, om at lade ham  tilflyde nogen belæ
ring om, hvilke m idler der var de bedst egnede til a t 
føre befolkningen ind på den rigtige vej. Omvendt 
skulde det være ham  en glæde fra tid til anden at 
give Skau meddelelse om forhold og stem ninger i det 
sydligste Slesvig, meddelelser, som han troede næppe 
vilde være Skau, en regeringen så nærstående mand, 
uvelkomne. En ting vilde han gerne straks bemærke, 
nemlig, a t det burde forbydes post- og toldembeds- 
mænd i Sydslesvig, hvor kirke- og skolesproget var 
tysk, a t tale dansk ved deres em bedsforretninger og 
i de kongelige lokaler. Sådant tog publikum  nemlig 
anstød af og betegnede det som dem onstrationer.

12*
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Laurids Skau greb med glæde den frem strakte 
hånd, og i et brev skrevet kort efter modtagelsen af 
Schrøders fremhævede han i lighed med den politik, 
som det danske stæ nderm indretal i I860 havde dyr
ket,1) i kraftige vendinger m odsætningen mellem 
bøndernes og ridderskabets interesser.2) »Jeg har 
tid t forundret mig over, skrev han, at bondestandens 
deputerede fra det sydlige Slesvig ikke kunne indsee, 
at deres interesser som oftest ere modsat godseiernes 
og ridderskabets, og at de ville opnåe langt mere ved 
at alliere dem med nordslesvigerne. At vi tale for
skjellig! sprog, gjør ikke det allerm indste; thi når vi 
skulle gribe i pengepungen, er offeret det samme, 
hvad enten vi tale dansk eller tydsk. Vi blive stedse 
langt tilbage med alle reformer, når Angliternes evige 
skrål i sprogsagen skal afgjøre, hvorledes der skal 
stemmes også i m aterielle anliggender, og det er 
m ærkværdigt, at borger- og bondestandens depute
rede ikke kunne indsee, at ridderne og godseierne bi
drage til at vedligeholde sprogstriden, a l e n e  f o r  
s e l v  a t  f i s k e  i r ø r t  v a n  d«. For at bruge et af 
Skau selv tidligere anvendt udtryk, svingede han 
kraftig t med frihedsfanen. Han drog stæ rkt til felts 
mod den privilegerede repræsentation i stænderne for

J) Se herom  m in afh an d lin g  »Uen slesvigske s tæ n d e r
fo rsam ling  i 1860«, Hist. tid ssk r. 9 R. III 279 ff.

2) Ved S chrøders brev til Skau  findes en d an sk  og en 
ty sk  koncept til S kaus svar, den d anske er d a te re t 24. 
septbr. I den danske koncept findes et læ ngere stykke, der 
er overstreget og ikke findes i den tyske. I det overstre- 
gede hedder det bl. a., a t  Skau  vil sende en a fsk rif t af 
S chrøders brev til sønnen  Peter, der er an sa t i slesvigsk  
m in is te riu m . Dette fo rk la re r  fo rm entlig , a t  der i Regen- 
bu rg s p a p ire r  b lan d t b revene fra  L. S kau  findes en a f
sk r if t af Schrøders brev. P e te r S. h a r  vel lad e t a fsk riften  
gå v idere til R egenburg, der sam lede på  alt, som  kunde 
oplyse om slesvigske forhold.
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ridderskab og godsejere, der næsten gjorde gennem 
førelsen af en ny m atrikel umulig. Han om talte sin 
støtte af det af den stænderdeputerede for 15. land- 
valgdistrik t (Eckernførde), gdr. J. D. Arp, frem satte 
forslag om hoveriets afløsning, og han fremhævede 
sit eget forslag om at sætte alle embedsmænd på fast 
gage. Når blot bønderne og borgerne i stænderfor
samlingen »ville slutte sig sammen om mig, skriver 
Skau selvfølende, skulle vi snart slippe fri for en deel 
af de byrder, der nu hvile på o s . . . .  Bønderne i Syd
slesvig og i Nordslesvig m å forene dem om at be
kæmpe fælles fjender; vi ville da være sikkre på 
seier«. Han opfordrede kraftig t Schrøder til at gøre 
bønderne dette indlysende på hans egn, og han om
talte iøvrigt, at det var hans plan engang at berejse 
Sydslesvig for at stifte bekendtskab med befolknin
gen. Der blev dog vist in tet af denne plan, og heller 
ikke bragte den indledede forbindelse med Schrøder 
videre udbytte, så vidt ses. Tanken om det politiske 
interessefællesskab mellem syd og nord må ellers be
tegnes som frugtbar. Året efter synes det at have væ
ret på tale at søge forbindelse med den ovennævnte 
Arp, og der tales også om mulighed for tilnærm elser 
mellem Krüger og gårdm and Andreas Hansen, Grum 
by, en af tyskernes ledende m ænd1).

Byfoged Fr. Schrøders brev m åtte hos Skau 
styrke hans opfattelse af det betydningsfulde i stu- 
denterbesøget. Men allerede tidligere havde han i et 
brev til H. R. Hiort Lorenzen af 11. August, skrevet 
fra Ems, hvor han for sit helbreds skyld opholdt sig,

J) Se herom  brev fra  Fr. A. Ladiges, B orghorster-U lit
ten, til L. S kau  21/5 1863 og brev fra C. TT. Møller, Skov
gård , til L. S kau  24/0 1863 (Kgl. bibl.).
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ud talt sig herom 1). »Navnlig har det, bemærkede han, 
i høieste måde forbauset mig, at studenter og bønder 
kunne fraternisere med hinanden, og at de sidste 
endog leverede vogne, så at der kunde holdes folke
fest på H üttener b jerge---- « Han anser følgerne for
uberegnelige, thi hvem kan forudse, om ikke bønder
pigerne kunde få lyst til på ny at få sig en svingom 
med de lystige studenter? »Det er den rigtige tak tik  
a t føre krigen midt ind i fjendens land; kun stedse 
mere sydpå — indtil Eideren; således bør det være«.

Den venlige modtagelse, som studenterne havde 
mødt hos landbefolkningen i Sydslesvig, bevirkede 
ret naturligt, at sangerne, da de var vendte tilbage 
til København, fik trav lt med takkeskrivelser. Den 
5. august afsendtes 9 af bestyrelsen underskrevne ty
ske taksigelsesskrifter til bønderne i Ascheffel, Kosel, 
Breckendorff, Owschlag, Bustorf, Klein Dannewerk, 
Ober Selk, Husby og Churburg. I anledning af disse 
indløb der til sangforeningen to tyske svarskrivelser 
fra bønderne i Breckendorf og Owschlag. De er da
terede fra august, men sendtes først ved et brev af 25. 
oktbr. fra rektor S. Povelsen i Slesvig til overlærer 
Ottesen2).

Povelsen undskylder i sit brev først den sene 
oversendelse, men bem æ rker derpå, at det også for 
en del er med overlæg, »både at De så sent få disse, 
og at De ikke få flere lignende skrivelser, hvilke det 
ikke vilde have været vanskeligt at erholde, dersom 
vi blot med et ord vilde have m indet vedkommende 
derom. Men sålænge den udøvende politim agt er så

A) B revet findes p å  det kgl. bibl.
2) De næ vnte  sk riv e lser findes i s tu d e n te rsa n g fo ren in 

gens ark iv .
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ligegyldig eller svag, at den ikke vil eller kan sikre 
de mænd, der lægge et loyalt sind for dagen, mod 
personlig overlast i nabobyerne [Rendsborg, Eckern- 
førde!], anse vi det for uklogt fra vor side at gjøre el
ler bidrage til noget, der kunde bringe de svage i 
ånden til at fortryde den loyale optræden, som ellers 
falder dem så naturlig«. Han anså det derfor ikke 
for klogt, om m an offentliggjorde de nævnte skrivel
ser, men på den anden side mente han sig ikke be
rettiget til at forholde studentersangforeningen »dis
se svar, der, som vi håbe, ville bidrage til, at de kjø- 
benhavnske studenter i fremtiden, i større eller m in
dre skarer, ret ofte ville gæste Sydslesvig«.

Af de to skrivelser bærer den fra Breckendorf 10 
underskrifter, den fra Owschlag 5. Skønt udtrykkene 
i dem ikke er helt ens, er indholdet dog ganske det 
samme, og dette som Povelsens lige nævnte ytringer 
kunde vel tyde på, at den, der har konciperet dem, 
ikke stam m er fra bøndernes egen kreds. Skrivelser
ne begynder med en tak for studentersangforeningens 
modtagne takkeskrivelse af 5. august og med at ud
trykke, at samværet også ha r været bønderne ufor
glemmeligt. Det har båret den smukke frugt, at man 
h a r  erfaret, a t trods forskelligt sprog kan man leve 
endrægtigt sammen. Studenterne opfordres derefter 
til hyppigt at besøge dem og forsikres om, at de sted
se skal være velkomne. Endelig slu tter brevene med 
det fælles udbrud: »Kongen og vort elskede fælles 
fædreland leve«!

Lad da disse ord være slutningen på denne om
tale af studentersangernes færd til Sydslesvig i juli 
1862 og udtrykket for, hvad der forenede de danske 
studenter og de plattysktalonde bønder, før uvejret 
1864 sprængte de århundredgam le bånd.
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3.
Fra Tønder provsti efter krigens udbrud 1864*). 

Indledning.
Ved Frederik den syvendes død den 15. novem

ber 1863 brød storm en ind over det danske m onarki, 
men den bestod, om m an så må sige, af to noget 
uensartede elementer: det slesvig-holstenske og det 
preussiske. Begge sigtede ganske vist mod det 
danske m onarkis tilintetgørelse, men de var ellers 
nærm est modsatte. Det første viste sig straks fra 
første færd åbent, det vilde en ny tysk sm åstat, et 
»Slesvig-Holsten« under de augustenborgske her
tuger. I dagene lige efter Frederik den syvendes 
død proklam erede arveprins Frederik af Augusten
borg sig som den retmæssige arvtager til de to her
tugdøm m er og kaldte sig »hertug Frederik den otten
de«. Det preussiske element, der vilde en magt- 
og territorialforøgelse for den preussiske stat, holdt 
sig derimod i begyndelsen skjult. Bismarck nøjedes 
med at hævde, at Danm ark ved novem berforfatnin
gen havde brudt aftalerne fra 1851—52 med de tyske 
storm agter, og at aktionen mod Danm ark tilsigtede 
at få disse aftaler opfyldte. At Christian IX var 
m onarkiets retmæssige arvtager, sattes altså i og 
for sig ikke i tvivl. Bismarck fik til sin politik 
foreløbig tilslutning hos Østrig, og da den tyske

*) Den følgende sk ild rin g  bygger i hovedsagen på de 
fordrevne em bedsm æ nds in d b ere tn in g er til slesvigsk  m i
n is te riu m  og af disse n av n lig  på p rovst J. M. L. H jorts. 
De findes i slesvigsk  m in is te riu m s a rk iv  i r ig sark ive t. N æ r
m ere henv isn inger fra teksten  til de forskellige b e re tn in 
ger h a r  jeg m en t a t k u n n e  undlade. E ndvidere bygger 
sk ild rin g en  på J. M. L. H jo rts i r ig sa rk iv e t beroende p r iv a t
ark iv , der indeho lder en raikke breve, de a llerfleste  fra  
1864. Breve, der citeres uden  næ rm ere  angivelse, findes i 
ad re ssa ten s p r iv a ta rk iv  i rigsark ive t. — M eddelelser om  
begivenhederne i Slesvig siden den p reu ssisk -ø s terrig sk e  
invasion. (Den 1ste novem ber 1864). 1864 citeres som m ed
dele lser om invasionen.
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forbundsdag ikke længer vilde slå følge, gik de to 
storm agter frem på egen hånd. I slutningen af 
december 1863 var Holsten og Lauenborg bleven 
besat af tyske forbundstropper, og da Danm ark i 
januar 1864 afslog Østrigs og Preussens krav om 
novemberforfatningens um iddelbare tilbagetagelse, 
overskred de to nævnte m agters hære den 1. februar 
Ejderen for at tage Slesvig i pant.

Efter Danm arks afslag på Østrigs og Preussens 
krav m åtte de danske embedsmænd i Slesvig tage 
under alvorlig overvejelse, hvorledes deres stilling 
vilde blive under en mulig fjendtlig besættelse af 
hertugdøm met. De danske embedsmænd m åtte 
frygte både de fjendtlige hære og den slesvig-hol- 
stenske bevægelse, der fra Holsten kunde ventes at 
ville forplante sig nordpå. Og endelig kunde m an i 
Mellemslesvig vente kraftige udbrud af den stadig 
herskende misfornøjelse hos befolkningen med den 
i 1851 indførte danske sprogordning. Sådanne ud
brud m åtte forventes navnlig at ville rette sig mod 
sprogordningens bærere, de danske præster. Den 
mand, der her ubetinget må siges at have haft ho
vedparten af byrden, var S. A l e t h  H a n s e n ,  
provst for Flensborg og Gottorp provstier. F ra  
denne er der også bevaret en længere skrivelse til 
departem entschef A. Regenburg omhandlende, hvad 
præsterne eventuelt kunde komme ud for under en 
okkupation, og hvordan de så skulde stille sig.

I denne skrivelse, der er dateret den 21. og 22. 
januar, fortæ ller Aleth Hansen først, at de havde 
været forsamlede en del præ ster for a t udtale sig for 
hinanden om disse spørgsmål. Alle havde de været 
enige om, at det var det retteste og tillige det, der 
var regeringen mest kærkom m ent, at de forblev
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på deres pladser, så længe det blot nogenledes var 
muligt. Derfor vilde de også eventuelt, om end un
der protest, efterkomme en fordring om at afskaffe 
dansk i kirke og skole. Ligeledes vilde de under 
protest udrede de skatter og øvrige ydelser, der 
m åtte blive dem afkrævede. Endvidere var de til
bøjelige til at ville bekendtgøre anordninger fra en 
eventuel provisorisk regering, når disse anordnin
ger ikke ligefrem gik mod kongens rettigheder. Der
imod mente de a t m åtte vægre sig, om kirkebønnen 
afskaffedes, og en ny påbødes. Med hensyn til en 
eventuel afsættelse mente de fleste at m åtte gå, når 
de herom modtog en skrivelse, medens dog også 
nogle udtalte sig for, at m an ikke skulde vige uden 
for anvendelse af ligefrem vold. Navnlig med hensyn 
til spørgsm ålet om kirkebønnen ønskede Aleth Han
sen meget en udtalelse af Regenburg. Han endte med, 
a t denne iøvrigt ikke m åtte tro, at de var forknytte: 
»det er vi ingenlunde; men på den anden side indsee 
vi, at vi måe være fattede på alt«.

Regenburgs svar på Aleth Hansens forespørgsler 
er af 28. januar, og dette svar vidner sm ukt både om 
Regenburgs klogskab og hans mandige karak ter og 
tillige om, at han, den overordnede, ikke vil spænde 
fordringerne for stæ rkt til dem, der er hans under
givne og s tå r  på de udsatte poster.1) Han begynder 
brevet med følgende kraftige udtalelse: »Skulde, hvad 
Gud forbyde, vore egne blive occuperede af fjendtlige 
tropper, så må hver m and blive på sin post, sålænge 
det er physisk og m oralsk muligt«. Ved alm indelige 
regler, fortsatte han, lod det sig im idlertid ikke be
stemme, hvor den m oralske m ulighed ophørte, navn
lig da det var uklart, hvilken karak ter okkupationen

S varet findes i kopi ved lag t A leth  H ansens fo re
spørgsel.
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vilde antage, og hvordan befolkningens stilling blev 
til denne. Meget træffende bemærkede han, at fjenden 
vistnok vilde undgå alt, som kunde tyde på den 
hensigt a t forandre de statsretlige forhold. »Selv om 
han har den nok så meget, byder politiken ham at 
skjule den. Jeg troer derfor ikke, at han- vil befale 
noget, der kan komme i strid med embedsmændenes 
samvittighed, træde kongens ret for nær osv«. N atur
ligvis m åtte ingen embedsmand foretage sig noget, 
hvorved en andens suverænitet end kongens aner- 
kendtes, men ellers skulde m an adlyde blindt. »Befa
les, at kirken aldeles skal lukkes, så adlyder man 
og søger på anden måde at sørge for befolkningens 
religiøse vel. Befales, at dansk prædiken skal bort
falde, så adlyder man; ja selv en befaling, at k irke
bønnen for kongen skulde bortfalde, m åtte adlydes, 
medens bøn for en prætendent eller fremmed souve
rain  m åtte undlades. Jeg vilde, hvis noget sådant 
mod forventning skulde blive foreskrevet, aldeles 
lade kirkebønnen bortfalde og så afvente følgerne«.

Anderledes end ved en fjendtlig okkupation, 
hedder det videre i Regenburgs brev, vilde forhol
dene stille sig, om man fik en af fjenden understøttet 
revolution. Befolkningen frygtede ikke den danske 
regering, hvis mildhed, for ikke at sige svaghed den 
kendte, men den var bange for tyskerne og den vær
ste slags af disse, de slesvig-holstenske partim ænd. 
Disse havde desuden i Holsten erhvervet sig en vis 
virtuositet i at skabe bevægelser, og fik en flok af 
dem lov at udfolde deres virksomhed, vilde de have 
let ved »at sætte de onde kræ fter i bevægelse, terro ri
sere de gode og rive magten til sig«. Indtrådte dette, 
vilde de loyale embedsmænds stilling snart blive 
uholdbar. Men om m uligt skulde m an sørge for at
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blive sendt bort og ikke gøre fjenden den fornøjelse 
selv at rejse bort. Regenburg troede, a t han selv vilde 
handle sådan, men udtalte, at han følte så godt, a t  
det var let at sidde i København og give regler, »me
dens der kræves mere end alm indeligt mod til a t 
handle derefter og underkaste sig de mulige følger. 
Jeg for min del skal i al fald ikke bebreide nogen, om 
han ikke lod det komme til det yderste, og skulde 
gjøre alt m it til at forsvare vedkommende for ube- 
føiede angreb«. løvrigt kunde han, skrev han til slut, 
ikke opgive det håb, at et fjendtligt angreb m åtte  
med Guds hjælp kunne tilbageslås. Han henviste til 
den berømmelige kam p den 2. april 1801, hvor dan
skerne på dårlige blokskibe stred mod Englands 
tapreste sømænd. Skulde det da være um uligt a t 
sende W rangel og hans bande tilbage fra D anm ark 
med blodige pander? »Dog sagen ligger i Guds hånd. 
Gid vi kun alle må have den bevidsthed at have gjort 
vor pligt og intet at have forsømt«.

Regenburgs håb skulde ikke gå i opfyldelse. Nat
ten mellem den 5. og 6. februar gik de Meza og hans 
hæ r fra Dannevirke nordpå, kort efter fulgt a f 
»Wrangels bande«. Trange tider oprandt for den 
dansksindede del af Slesvigs folk og for de danske 
embedsmænd. For disse blev det af skæbnesvanger 
betydning, at der ikke blot kom en fjendtlig okkupa
tion, men at denne som af Regenburg formodet led
sagedes af et revolutionært slesvig-holstensk røre. 
Dette udfoldede sig i ly af okkupationen og for en 
stor del tå lt eller endog frem met af denne.

Slesvig-holstenernes fordrivelse af danske 
embedsmænd.

Der skal nu i*det følgende fortælles lidt om, hvor
dan — for a t bruge Regenburgs ord — den værste
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slags af tyskere, de slesvig-holstenske partim ænd, 
gjorde stillingen uholdbar for de fleste danske em- 
bedsmænd i en bestemt del af Slesvig, nemlig T ø n 
d e r p r o v s t i .  Det er dog ikke hensigten her at give 
nogen helt udtømm ende skildring af forholdenes ud
vikling, og i første række vil det være de gejstlige 
embedsmænds stilling, som vil blive behandlet.

Først et par ord om Tønder provsti og dets em- 
bedsmænd. Ved Tønder provsti var der den særlige 
interesse, at det indeholdt rent danske sogne, rent 
tyske og endelig blandede, altså sådanne, der stam 
mede fra den danske sprogordning 1851. De blandede 
sogne var foruden selve Tønder by sognene Sønder- 
Løgum, Brarup, Hum drup, Ladelund, Karlum, Klægs
bøl, Medelby, Ubjærg, Avntoft og Læk. Af danske 
sogne fandtes der i provstiet 13, medens resten var 
rent tyske. I spidsen for provstiet stod kirkevisitato- 
riet, bestående af provst og am tm and. Provsten, der 
tillige var hovedpræst i Tønder by, var fra 1860 I. M. 
L. H j o r t ,  en brodersøn af den kendte professor P. 
Hjort. I samme å r var også grev L u d v. F r. H. B r o 
c k  e n h u u s-S c h a c k bleven udnævnt til am t
mand. Begge var de ivrige for den danske sag. Dette 
gjaldt derimod langtfra diakonen i Tønder, C. E. 
Carstens, der også havde siddet fra tiden før 1848. 
Han var forøvrigt født i Tønder. En ganske særlig 
interesse havde det naturligvis, hvilke præ ster der 
sad i de blandede sogne. Af disse stam mede tre — 
præsterne i Hum drup, Ubjærg og Medelby — fra ti
den før 1848. Om pastor Christiansen i Medelby hen
viser jeg til m in udførlige skildring tidligere her i 
»sønderjydske årbøger«. De to andre præ ster må 
vist henregnes til de tysksindede. Alle de andre 
præ ster i de blandede sogne var ansatte  efter treårs-
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krigen og dansksindede. Af præsterne i de ren t dan
ske sogne skal lige nævnes Johannes Kok i Burkal,. 
forfatter til bogen »Det danske folkesprog i Sønder
jy lland___<?) Præsterne i de tyske sogne var ganske
overvejende tysksindede, således anføres det om 
præsterne i Bøking herred, at med undtagelse af P. 
Petersen i Dedsbøl og J. Andresen i Lindholm var de 
sikkert alle slesvig-holstensksindede.2)

I en indberetning til m inisteriet af 2. februar 
1864 havde grev Brockenhuus-Schack om forholdene 
i am tet udtalt, at klagerne i dette altid  havde ind
skræ nket sig til den bestående sprogordning, og til 
a t der blev ansat et uforholdsm æssigt an tal konge- 
rigske embedsmænd i Slesvig. Nogen egentlig sym
pati for præ tendentens person troede han ikke der 
var, men alligevel var han overtydet om, a t præ ten
denten i tilfælde af en invasion vilde blive prokla
m eret i Tønder by, m arskherrederne og i Kær her
red. Herved vilde m an opnå, a t klagerne over sprog
ordningen for bestandig blev afhjulpne, og at den 
yndede adm inistrative forbindelse med Holsten blev 
genindført.3) Grevens indberetning viser, hvad m an 
også kunde vente, at den kommende storm  navnlig 
vilde kaste sig mod de danske præ ster i de blandede 
sogne.

En underlig trykket stem ning har der sikkert 
hersket i dagene forud for Dannevirkes røm ning 
både hos de danske embedsmænd og hos befolknin-

J) Se om ham  m in afh an d lin g  »S ønderjydsk sprog- og 
fo lkem indefo rskn ing  m ellem  krigene«. (Danske s tu d ie r  
1919) 137 ff.

2) H erredsfoged H. T. V. C hristensens in d b e re tn in g  
29. jan r. 1864 til m in iste rie t. A. L invald : S tem ninger og 
tils ta n d e  i S ønderjy lland  ved k rig en s u d b ru d  1864. 
(1920) 21.

3) L invald  anf. arb. 9.
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gen. Med hvilken spænding har m an ikke grebet 
Københavnsaviserne eller lyttet til rygterne sydfra. 
Allerede i nogen tid var der bleven agiteret med 
slesvig-holsténske flyveblade og flyveskrifter og ved 
udsendinge sydfra, og stem ningen var ophidset. Nu 
kom den 6. februar efterretningerne om den danske 
hærs tilbagetog, og herm ed gaves signalet til pøbel- 
udskejelser og voldshandlinger mod embedsmæn- 
dene. Søndagen den 7. februar ved m iddagstid drog 
en afdeling danske artillerister med kanoner på til
bagetoget fra Frederikstad nordpå gennem Tønder. 
Til dem sluttede sig flere danske embedsmænd sam t 
gendarm eriet og politibetjentene, og byen blottedes 
herved for al udøvende politim agt. Først den 13. fe
b ruar besattes byen af preussisk m ilitær, og i mel
lemtiden havde altså »det suveræne folk« frit spil. 
Men allerede før de danske troppers afm arch gennem 
Tønder var iøvrigt pøbeludskejelserne begyndte, både 
i selve byen og rund t om i provstiets øvrige sogne.

Ifølge den udførlige beretning, som provst Hjort 
senere overfor m inisteriet gav af begivenhedernes 
gang, viste der sig den 6. februar stor bevægelse på 
Tønder bys gader. Folk samledes i flokke, støjede og 
sang oprørsvisen »Schleswig-Holstein m eerum schlun
gen«. Dog hørtes endnu også »Den tapre landsoldat«. 
En mængde flygtninge kom til byen sydfra. Efter 
de danske troppers bortdragen den 7. dannede bor
gerne en sikkerhedskom ité for a t opretholde ordenen. 
Hjort m ærkede dog ikke stort til bevægelsen, da han 
boede afsides bag kirken. E fter sin søndagsprædiken 
om efterm iddagen gik han ud til am tm anden, men 
mødte på vejen borgmesteren og politimesteren, kan
celliråd J. H.-Holm. Denne fortalte om den oprettede 
sikkerhedskom ité, og at denne vilde værne fami-
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lierne, når mændene fjernede sig. Der forlangtes, at 
embedsmændene ikke m åtte være i*byen efter klokken 
5—G; ellers risikerede de at blive molesterede. Holm 
rådede ham  til at tage bort. Da Hjort kom ud til 
am tm anden, traf han denne rejseberedt og fik a t vide, 
a t flere embedsmænd allerede havde forladt byen. 
Amtmanden synes i høj grad at være bleven over
vældet af udsigten til forestående uroligheder. Han 
flygtede til Ribe, men under flugten og efter ankom 
sten hertil fik han dog sam vittighedsskrupler over 
den hovedkulds bortrejse. Den 9. skrev han et læn
gere brev til Hjort, hvori han først og frem m est bad 
denne tilgive ham, at han havde været så yderst 
ukærlig imod ham og hans kone ved Hjorts sidste 
besøg. Han havde im idlertid i det øjeblik været så 
oprørt over Tønderanernes utaknem m elighed og hele 
færd og tillige i en så bevæget og nervøs stemning, at 
han ikke havde været sig selv. Det havde fortrudt 
ham, at han ikke havde tilbudt Hjort og hans fa
milie at køre med ham. Den 8. havde han været be
tæ nkt på, om han ikke skulde kunne vende tilbage 
og indtage sin stilling. Men han havde da erholdt 
en depeche fra byen om, at dette m åtte anses for en 
umulighed. Han endte med at takke Hjort for sam 
arbejdet i de forløbne å r og med ønsket om, at frem 
tiden igen m åtte bringe dem sam m en: »I Tønder bli
ver det vel næppe«.

Vi vender igen tilbage til provst Hjort og hans 
besøg hos am tm anden den 7. Nogen opm untring til 
a t holde ud på sin post kan han ikke have fået af 
dette. Da han gik fra ham, mødte han a tte r  Holm 
og opfordredes af denne på ny til a t drage bort. 
Endnu var han dog tvivlrådig og gik derfor hen til 
fysikus F. F. Ulrich, der skulde vise sig som den mo-
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digste ,af de tønderske embedsmænd. Men Hjort traf 
desværre, som han siger, ikke Ulrich hjemme og be
stem te sig nu for a t følge borgernes befaling. Han 
drog med sin familie til Skadst præstegård, der lå i 
hans provsti, og vilde her lade fam ilien blive og selv 
snarest 'gen vende tilbage til embedet. Undervejs 
mødte de i Højer en stor syngende pøbelhob, men 
kom dog uhindret til Skadst. I sin nævnte beret
ning skriver Hjort, at det mest trykkende og skæn
dige ved sagen var, »at det hele var anlagt således, 
a t det skulde see ud, som embedsmændene var flyg
tede af sig selv, medens borgerne fungerede som be
skyttere. Men i virkeligheden var det borgerne, som 
udjog os, og de havde forfattet proskriptionslister, 
som ikke bleve fravegne«. Det var, erkender han, 
urigtigt, at han drog bort, men han mente, at det 
tjente ham  til undskyldning, at han så hurtig t 
vendte tilbage.

Han havde bestem t sig til at gøre dette allerede 
tirsdag morgen den 9. Fastelavnsm andag — den 8. 
— vilde han blive i Skadst af hensyn til de optøjer, 
der denne dag kunde ventes. Men m andag efter
m iddag modtog han fra fysikus Ulrich et brev med 
indtrængende anm odning til ham  om endelig sna
rest m ulig a tte r a t komme tilbage. Ulrich beklagede, 
at han ikke havde fået ta lt med ham  inden afrejsen, 
da det så måske var lykkedes a t holde på ham. Det 
var hans overbevisning, at han godt kunde være ble
ven. Han bad ham  nu om at rejse så tidlig fra 
Skadst, a t han kunde være i Tønder før tirsdag  m id
dag. Opad dagen henad aften var jo nemlig, bem ær
kede han, adskillige af pøbelen i en utilregnelig til
stand, og Hjort kunde derfor udsætte sig for a t blive 
forhånet ved at køre gennem byen. For resten havde

13



194 H o lg e r  H j e ih o l t .

borgerne hidtil holdt m ønsterværdig orden. Nogle 
fulde bander havde nok sunget og talt, m an havde 
stukket sine slesvig-holstenske og tyske klude ud og 
nedrevet kongelige navnechifre på posthuset og told
boden, men det var også det hele. Ulrich selv var 
uh indret gået gennem byen til en patient, men han 
gik iøvrigt ikke ud, uden der kom bud efter ham, for 
ikke at irritere  folk. N årFastelavnsm andag var ovre, 
troede han, at det værste vilde være forbi. Til slut for
talte  han, a t en tøndersk sm åm and ikke havde kun
net få ro, fordi Hjort havde ladet sig skræmm e bort, 
og om natten  var vedkommende gået til Møgeltøn
der i den formening, a t Hjort var der, eller a t m an 
der vidste, hvor han var.

Efter modtagelsen af Ulrichs brev afrejste Hjort 
øjeblikkelig til Tønder og kom dertil kl. 11—12 om 
aftenen. Byen var da i største røre og pøbelen i færd 
med sine udskejelser. Da Hjort ikke kunde komme 
ind i sin bolig hvortil nøglen lå hos en anden mand, 
tog han ind i »Humlekærren« og blev der om natten 
og var her ørevidne til pøbelens forfærdelige tum ult 
og excesser. Trods sikkerhedskom iteen gik det også 
ud over fysikus Ulrich og hans hus, hvor ruderne 
blev slåede ind, og hvorfra m an kun med nød og 
næppe holdt pøbelen ude. Ulrich m åtte nu selv en 
kort tid forlade byen og tage til Møgeltønder.

Tirsdag den 9. skulde præ tendenten proklam eres, 
og da Hjort ikke vilde overvære dette, tog han om 
morgenen a tte r  bort fra Tønder. Også politim ester 
Holm, der var forblevet i byen, m åtte denne dag tage 
bort, efter a t han havde forsøgt, men forgæves, a t or
ganisere de dansksindede til m odstand mod den på
tæ nkte dem onstration. Byen var helt fuld af slesvig- 
holstenske flag. Efter hvad der senere berettedes
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Hjort af øjenvidner, skete proklam ationen på en 
temmelig uheldig måde. Flere af de mere ansete bor
gere holdt sig tilbage derfra. Talen holdtes af en destil- 
la teur Dreger, og under den faldt flaget ned fra k irke
tårnet. Til højtideligheden hørte, a t m an skulde 
slutte med salm en »Nun danket Alle Gott«, der 
skulde synges med blottede hoveder. Men allerede 
ved 2.—3. vers kom hattene på, og m an kunde ikke 
salmens ord. Det gudsbespottelige i den hele akt, skri
ver Hjort, gjorde et så stæ rkt indtryk på en køb
m ands højtfrugtsom m elige kone, a t hun  faldt i en 
kram pagtig  gråd, senere nedkom med et dødfødt 
barn og nogen tid efter døde under svære lidelser.

F ra  om onsdagen tog Hjort ophold i Møgeltønder 
for at være ved hånden til snarest m ulig på ny a t til
træde sit embede. Møgeltønder, denne kongerigske 
enklave med den udpræget dansksindede befolkning, 
blev i det hele et slags hovedkvarter for de flygtede 
og forjagede danske embedsmænd. For disse ha r det 
vel spillet en væsentlig rolle, at det ikke var sles
vigsk, men kongerigsk grund. Hertil vendte også nu 
grev Brockenhuus-Schack tilbage fra Ribe med sam t 
herredsfoged C. A. Kiær. Om torsdagen tog Hjort ind 
til Tønder for a t ekspedere de indkomne provstisager, 
og han tilsagde konfirm anderne til a t møde næste lør
dag. For a t hente nogle sager, som han om søndagen 
havde afleveret til pastor Carstens, gik han op til 
denne, men modtoges på den alleruhøfligste måde. Car
stens kastede sig selv på sofaen og lod provsten stå 
og udbrød: »Hvor vover De a t komme her? Det sou- 
veræne folk h a r erklæret a t ville af med alle danske 
embedsmænd, og folket vil vide at sætte sin villie 
igjennem«. Hjort svarede, a t han ikke veg for en 
unavngiven pøbelhob. Kom en navngiven m and og

13‘
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på sit ansvar tog embedet med magt, vilde han vige, 
men før ikke. Han mindede også om den aflagte em
bedsed, som Carstens selv havde aflagt.

Efter Hjorts tilbagekom st til Møgeltønder indtraf 
her efterretningen om den preussiske civilkommis
sæ r friherre v. Zedlitz’ bekendtgørelse af 8. februar 
om overtagelsen af Slesvigs bestyrelse.1) Ved denne 
suspenderedes den danske konges regeringsm yndig

hed som følge af »de allierede arm eers våbenfrem 
gang«, og v. Zedlitz overtog — foreløbig alene — ud
øvelsen af den højeste regeringsm agt i landet, indtil 
den østerrigske civilkom m issær indtraf, herefter vilde 
de i fællesskab udøve magten. Den preussiske øverst
kom m anderende W rangel havde ved bekendtgørelse af 
7. februar foreløbig stadfæstet samtlige civile embeds
mænd i Slesvig i deres embeder, for så vidt de under
kastede sig civilkommissærerne. Under henvisning 
hertil opfordrede v. Zedlitz nu i sin bekendtgørelse 
embedsmændene til at afgive en skriftlig erklæring 
om, at de under besættelsen underkastede sig dels 
den øverstkom m anderende og dels civilkom m issærer
ne. Denne erklæring skulde indsendes inden 8 dage. 
De embedsmænd, der indgik denne forpligtelse, vilde 
kunne regne med beskyttelse og understøttelse i de
res embedsførelse, »sålænge de forblive samme troe 
og ellers ikke ved deres forhold i eller udenfor tjene
sten give anledning til at fjernes fra deres embeder«. 
Der var truffet foranstaltninger til at hindre genta
gelse af excesser, og navnlig vilde der ikke blive tå lt 
politiske dem onstrationer, hvorved afgørelsen af suc
cessionsspørgsmålet foregrebes. Bekendtgørelsen var

) A ftryk t i M eddelelser om invasionen . 104 ff.
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således fuld af kønne ord, men de viste sig snart for 
den væsentlige del a t være tom t spilfægteri.

Lørdag morgen tidlig holdt de fordrevne tønder
ske embedsmænd i Møgeltønder krigsråd, og de blev 
her enige om at underkaste sig de betingelser, der 
opstilledes i v. Zedlitz’ proklam ation. Lørdag form id
dag tog de ind til Tønder, hvortil der sam tidig var 
ankom m et preussisk m ilitær. Dette var opstillet på 
torvet, og en stor mængde m ennesker var forsamlet, 
da Hjort kom kørende ind. Da folk fik øje på ham, 
blev der en frygtelig hujen og støjen med råbet »Han- 
nemand heraus«, m an kastede med snebolde og stim 
lede sammen om vognen. Den preussiske øverstkom 
m anderende skred im idlertid ind og talte folk strengt 
til, og Hjort kom ind i sit hus. Han læste som bestem t 
den dag med konfirm anderne, der så godt som alle 
var mødt, men holdt ingen prædiken om søndagen, 
hvorom han heller ikke havde bekendtgjort noget. 
Den 15. sendte han og greven deres underkastelses
erklæ ringer med stafet til Flensborg, og greven rejste 
selv ned for at tale  med Zedlitz. På hans anm odning 
til denne om at få understøttelse til a tte r  at indføre 
de forjagne embedsmænd i deres embeder, svarede 
Zedlitz dog, at det var ikke værd, da de måske igen 
om kort tid vilde blive fjernede.

F ra  om lørdagen opholdt Hjort sig nu uafbrudt i 
Tønder bortset fra  et kort besøg i Møgeltønder og et 
senere i Skadst for sidste sted at se til sin familie. 
Denne lod han en halv snes dage senere vende hjem 
til Tønder. Mandag den 15. havde et par mænd villet 
hejse oprørsfanen på en flagstang, som Hjort privat 
havde anbragt i sin have. Han gik im idlertid ned til 
dem og skar tovet over, så flaget ikke kunde hejses. 
Derefter lod han  flagstangen save over. Et par dage
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senere, efter a t han havde bebudet den følgende 
søndag at ville holde dansk prædiken, blev der en af
ten kastet sten paa hans vinduesskodder, og da han 
kom ned, havde m an hejst oprørsfanen på en stang, 
der var sat til stum pen af hans flagstang. Hjort ilede 
straks over til den m ilitære befalingsm and — preus
serne var i m ellem tiden afløst af østrigere —, og den
ne skred alvorligt ind mod de af hans folk, der for
ledt af borgere havde været med til optøjerne. Fanen 
fra Hjorts have blev senere bunden til posten på tor
vet. Kom m andantens tilbud til Hjort om en sikker
hedsvagt afslog denne, da han, så længe han funge
rede som præst, kun vilde stå under Guds beskyttelse.

Naturligvis blev der stor opstandelse i Tønder 
over den af Hjort bebudede danske prædiken den 21. 
februar. Der gik bud fra dør til dør hos det tyske 
parti for a t få det hindret, og m an påtæ nkte i stedet 
for at synge salm erne a t synge Schleswig-Holstein
visen og så ved råb eller m agt få Hjort ned af prædi
kestolen. Hele lørdagen og søndag form iddag kom 
den ene melding efter den anden til Hjort fra venner 
og halve venner gående ud på, a t han endelig ikke 
m åtte prædike. Det gjorde han alligevel. Der var 
m ange m ennesker i kirke, navnlig kvinder, men også 
mænd, og mange tyske, söm ellers ikke gik i kirke. 
Da det kom til stykket, turde m an alligevel ikke lave 
optøjer, og Hjort mener, at grunden hertil sikkert i 
høj g ra d ’var, at nogle østrigske soldater var i kirke 
for deres andagts skyld. Kom m andanten skal des
uden have haft en patrouille i beredskab i tilfælde af 
optøjer. H jort holdt en bodsprædiken og talte om alt 
det onde, der var kom met til udbrud i de nærværende 
tider, og al den nød, der var bragt over uskyldige 
familier.
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Med denne første danske prædiken var, som 
Hjort skriver i sin senere beretning, isen brudt, og 
han kunde nu uhindret vedblive a t fungere. Et par 
dage efter fik han besøg af pastor Carstens, og der 
var nu ikke mere fra  dennes side tale om uhøflighe
der mod hans overordnede provsten eller påberå
belse af »det souveræne folk«. Den følgende søndag 
havde Hjort dansk konfirm ation og en helt fuld 
kirke, og også de par gange senere hen, på hvilke han 
endnu inden sin afsked holdt dansk gudstjeneste, 
havde han en velbesøgt kirke. Den tyske gudstjeneste 
hos pastor Carstens var derimod dårligt besøgt. Car
stens var ikke nogen stor prædikant, og da han se
nere efter Hjorts afskedigelse fik overdraget at for
rette også den danske gudstjeneste, svandt kirkegæn
gernes antal ved denne ind til nogle få.1) E fter sin 
første danske gudstjeneste lod Hjort ligeledes sko
lerne begynde på ny, men de blev dog hovedsagelig 
kun søgte af dansksindede folks børn. Hos de tysksin
dede viste sig en stor dem oralisation. I stedet for at 
søge skolen skal tysksindede børn hos et par væ rts
husholdere have modtaget undervisning i oprørs
sangen.

Medens vi nu lader de tilbagevendte kirkevisita- 
torer, greven og provsten, foreløbig fungere i deres 
gamle embeder, skal vi se lidt på, hvordan det var 
gået med deres underordnede, navnlig præsterne i 
det blandede distrikt, da storm en kastede sig imod 
dem.

Lignende begivenheder som i Tønder, om end i 
m indre format, kunde m an vel vente skulde være 
udspillede i Læk. Her sad af danske embedsmænd

B r e v e  t i l  H j o r t  f r a  C h r i s t i n e  J o h a n n s e n  24/« 1864 , f r a  
A l b e r t i n e  S ø r e n s e n  n /s 1864 o g  f r a  H .  F e d d e r s e n  21/e 1864.
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de to præ ster J. A. Jacobsen som 1. kom pastor og som
2. kom pastor Andr. Christ. Riis-Lowzon, endvidere 
herredsfogden for Kær herred A. Th. Willemoes sam t 
thingskriveren Chr. Holm. Da efterretningerne den 
6. februar indløb’ om den danske hærs tilbagetog, 
kom de tysksindede i den største bevægelse. E fter
hånden opfyldtes byen af frisere, der svirede i 
kroerne samm en med lederne af det slesvig-holsten- 
ske parti i Læk og omegn. I m ørkningen indtog de 
en truende holdning. Bevægelsen rettedes først mod 
pastor Riis-Lowzon, hvis hus om natten angrebes, 
uden at m an dog fik døren sprængt. Han selv flyg
tede alene om natten uden at få det m indste med sig 
og kom om morgenen til Tønder. Senere indfandt 
hans kone og børn sig samm esteds efter i høj grad a t 
være bleven generede og fortrædigede af den rå  pøbel. 
P astor Jacobsen synes m an egentlig på tysk side først 
at have tæ nkt på at beholde, men m an må senere 
være kommen på andre tanker. Søndag efterm iddag 
kom en stor skare ned mod præstegården. Som ord
fører havde de den tysksindede godsejer Funke på 
Fresenhavn (Læk sogn), og denne var på arm e og 
bryst tæt behængt med slesvig-holstenske sløjfer og 
bånd. Til pastor Jacobsen holdt Funke følgende 
tale: »Wir wünschen, Hr. Pastor, dass Sie nach Nor
den abreisen, wollen Sie das? Das ist nicht Ihre 
Person, sondern das von Ihnen repräsentirte  Princip, 
welches w ir los werden wollen; das Dänentum  ist 
abgeschafft, und w ir haben jetzt Schleswig-Hol
stein«.1) Da Jacobsen spurgte, med hvilken ret han 
stillede en sådan opfordring til ham, svarede han kun

J) O versat: »Vi ønsker, Hr. pasto r, a t  De re jse r  bort 
m od nord, vil De det? Det er ikke D eres person, m en det af 
Dem rep ræ sen terede  princip , som vi vil væ re fri fo r; 
d an skheden  er afskaffet, og vi h a r  nu  Slesvig-H olsten«.
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med et truende fingerpeg på mængden udenfor. Ja
cobsens videre spørgsmål, om han kunde drage bort 
med kone og børn i fred og ro, besvarede Funke be
kræftende, når han forlod byen den næste morgen 
tidlig. Straks derefter fik Jacobsen at vide, a t Wille- 
moes og Holm også var forviste fra byen, og de be
sluttede så at forlade den i fællesskab. Natten m el
lem søndag og m andag modtog Jacobsen en henven
delse fra et par beboere om at blive, men dette afslog 
han, da de pågældende ikke kunde indestå for, at 
han ingen personlig overlast vilde lide. Mandag m or
gen ved daggry forlod Hans M ajestæt kongens em- 
bedsmænd Læk. Den følgende dag skete i Læk som 
i Tønder proklam eringen af prætendenten. I Læk er 
det endda form entlig gået bedre med salm esangen 
end i Tønder, idet man i Læk fik forlokket den der
værende degn til at lede sangen. Det skal endnu be
m ærkes, a t ingen af de to fjernede præster, så vidt 
ses, gjorde forsøg på at vende tilbage. De må have 
anset det for håbløst. S traks i begyndelsen af m arts 
m åned udnævntes der en oprørsksindet præst.

Det m est tysksindede af Tønder provstis blandede 
sogne var utvivlsom t Klægsbøl, hvor Chr. Pram  Gad 
sad som præst fra 1860. Forskellige ting bragte denne 
på den tanke, at m an troede, han efter Dannevirke- 
stillingens røm ning vilde flygte. I et møde af sogne- 
forstanderskabet om efterm iddagen den 7. februar 
erklærede han derfor for a t forebygge m isforståelser, 
at det var hans hensigt at forblive i embedet, så længe 
han kunde forsvare det for Gud og sin samvittighed. 
Herpå svarede m an ham, hvorfor han ikke skulde 
kunne blive, han havde in tet at frygte af dem, de 
vilde ikke gøre ham  noget. Men til trods for disse 
forsikringer træ ngte om aftenen en pøbelhob ind i
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hans hus. Foruden af et par af sognets forlorne sub
jek ter skal sværmen have bestået af »læredrenge, 
håndværkersvende, gadedrenge sam t af frisere fra syd
ligere sogne, hvilke i forveien havde beruset sig i 
kroerne og der hentet mod til a t udføre deres bedrif
ter«. Anførerne meddelte, at præ tendenten skulde 
proklam eres næste dag, og at præsten derfor havde 
.at være borte fra sognet inden kl. 6 næste morgen. 
Da Gad spurgte, hvad der vilde ske, hvis han ikke 
drog bort, svaredes der med en trusel mod hans per
son, sværmen trængte ind på ham  og brølede »Schles
wig-Holstein meerumschlungen«, så det rungede i 
hele pastoratet. Efter at have fået nøglen til k irke
tårne t fjernede skaren sig for a t stikke det slesvig- 
holstenske flag ud fra tårnet, og der råbtes Hoch for 
»Friedrich der Achte«. Endnu et par tim er kredsede 
pøbelen under vilde skrig om præstegården. Kl. 1 
om natten drog Gad bort. Også degnen blev forjagen. 
Medens degnen senere vendte tilbage efter aftale med 
provst Hjort, kom Gad derimod ikke igen. Hjort vilde 
ganske vist også have ham  tilbage, men brevet med 
denne anm odning nåede først Gad adskillig tid  se
nere, og Gad troede da ikke, a t han kunde holde sig 
dernede. Han undslog sig derfor for a t komme.1) 
Da Hjort i en bestem t anledning fik besøg af et par 
a f  de oprørsksindede fra sognet, bebrejdede han dem 
alvorligt den tum ultuariske måde, hvorpå de var 
gået frem, i stedet for roligt at afvente begivenheder
nes gang, der nu syntes at gå efter deres ønske. Men 
de svarede, a t da de så længe havde levet under tryk, 
var det ikke til a t undres over, at folket nu slog sig 
løs.

S e b r e v  6. m a r t s  1864  f r a  G a d  t i l  H jo r t .
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E fter Klægsbøl kom sikkert Karlum  sogn med 
hensyn til tysksindethed. Her sad som sognepræst 
E. Th. Brask fra året 1856. Også han m åtte vige, men 
dog først dagen efter den Klægsbøl præst. Om efter
m iddagen den 8. februar samledes de fleste mandlige 
beboere i Karlum  kro, og en slesvig-holstensk fane 
blev stukket ud af vinduet. En deputation på 6 m and 
afsendtes til præsten for i folkeviljens navn at byde 
ham  rejse, da det skulde dokum enteres, a t Karlum  
sogn ønskede og kun vilde have tysk. Brask anså 
det for unyttig t a t gøre m odstand og indvilligede i 
a t  drage bort. Kl. 1 om natten  kom han samm en med 
sin kone kørende over til nabopræsten, O. F. H. Myn
ster, i Ladelund, og kl. 5 om morgenen tog de videre 
fulgt af Mynsters kone og 4 sm å børn. Brask tog til 
Ribe og skrev herfra til m inisteriet om sin fordri
velse. Han havde i sandhed, skrev han, ikke stor lyst 
til længere at være præst i et sogn, hvor m an havde 
opført sig sådan, men han vilde dog til enhver tid 
lyde sin regering. Den 15. vovede han sig også til
bage til Tønder og afgav her den af civilkommissæ
ren fordrede underkastelseserklæ ring, og den 16. tog 
han til Karlum. Han forefandt her sit husvæsen i 
s to r uorden og klager bl. a. over, a t tjenestefolkene i 
den forløbne uge havde brugt til husholdningen lige 
så meget, som der ellers brugtes i en måned. Efter 
sin hjem kom st fungerede han som sædvanligt, men 
under hans fraværelse havde den tysksindede degn 
på skoleinteressenternes forlangende forandret skole
sproget til tysk. Trods Brasks og senere provstens 
opfordring til a tte r  at indføre dansk, holdt degnen 
fast ved det tyske. Brask beretter, a t degnen deltog i 
alle politiske m øder og forsamlinger, og at han også 
— ligesom de fleste tysksindede i sognet — skal have
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haft prætendentens portræ t i glas og ram m e i sin 
stue. Brask selv behandledes efter sin hjem kom st 
med største kølighed af sognets store bønder. Man an 
bragte også et stort oprørsflag uden på kirken, og de 
danske flag på skibet i k irken erstattedes med sles- 
vig-holstenske. De få velsindede beboere vovede ikke 
ved dagens lys at besøge præstegården, men listede 
sig dog stundom  i aftenens mørke derop for at høre, 
hvordan det gik præstefolkene.

I Sønder-Løgum havde pastor I. Reim uth et stort 
parti for sig, og ved en forsam ling af sognemændene 
i kroen erklærede en stor mængde sig for a t beholde 
ham. Efter fleres råd  forlod han alligevel — det synes 
nærm est frivilligt — sognet i om kring 8 dage for a t  
gå af vejen for den første storm. Derefter vendte han 
tilbage og fungerede foreløbig uantastet. Degnen ind
førte tysk i overklassen.

I B rarup sogn var der vakance, i Hum drup var 
præsten tysksindet, og i Ubjærg forstod pastor Gött- 
ge i hvert fald at bære kappen efter vinden. Her op
retholdtes iøvrigt foreløbigt dansk skolesprog. I Me- 
delby var pastor Christiansens forhold til menighe
den et sådant, a t der ikke kunde befrygtes urolighe
der. Det fortælles dog, a t oprørsfanen blev hængt ud 
af kirken, men den blev straks taget ned og slængt 
hen i den m ands møddingpøl, der havde hængt den 
op. Pastor Christiansen skal på en dansk søndag have 
holdt tysk gudstjeneste, og lærerne skal enten have 
indført eller lovet mere tysk i skolerne. Såfrem t det
te nu har fundet sted, gik det im idlertid hurtig t til
bage i den gamle gænge. Den danske gudstjeneste be
søgtes også fremdeles som sædvanligt.

Af de udpræget dansksindede præ ster i provsti
ets blandede sogne red alene pastor O. F. H. M ynster
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i Ladelund storm en af. Han var bleven ansat her i 
1859, og der havde udviklet sig et særdeles venligt for
hold mellem ham  og menigheden. Sprogordningen 
føltes i Ladelund efterhånden så naturlig , at der i 
det sidste halvandet å r  før krigsudbruddet ingen mi- 
n isterialhandlinger forlangtes udførte på tysk. Krigs
udbruddet og agitationerne forandrede dog naturlig
vis a lt til det værre. Hvad der hjalp M ynster til a t 
holde sig, var, m ener han, a t han havde sine konfir
m ander så vidt forberedte, a t han ved a t læse med 
dem hver dag kunde konfirm ere dem med korteste 
frist. Han berammede nu konfirm ationen til den 14. 
februar. Som ovenfor nævnt havde han ladet sin kone 
og sine små børn følge Brasks på deres bortrejse den 
9. — på åbne vogne i snefog og vinterkulde. Efter fa
miliens bortrejse følte han sig mere uafhængig, men 
også frygtelig alene — uden øvrighed og uden andre 
nabopræster i det blandede distrik t end Christiansen 
i Medelby. På tysksindedes råd  til ham  om at rejse 
svarede han im idlertid, at han forblev på sin plads, 
til han blev pidsket bort, og selv i dette tilfælde var 
det m uligt, a t han gik tilbage igen. Den store an 
stødssten for sognets tysksindede var selvfølgelig 
kirkebønnen for Christian IX, men Mynster vilde 
ikke indlade sig på a t lade denne falde bort. På kon
firm ationsdagen den 14. bad han den i kirken så 
højt, som han aldrig før havde gjort. Alt forblev gan
ske vist stille i kirken, men natten efter stenede 
m an hans hus med store sten i 3—4 tim er, slog m an
ge ruder ind og plantede oprørsflaget på huset. F la
get lod han om morgenen tage ned og brænde. Da 
han ved en ligprædiken den 15. begyndte at bede for 
kongen, kom lidenskaberne til udbrud. Der blev 
stæ rkt røre og snakken i kirken, og mændene m ar-
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cherede under stæ rk tram pen ud. Mynster holdt 
derpå op, afsluttede med fadervor og velsignelsen og 
bemærkede, da han indså det um ulige i a t fortsætte 
sin virksom hed i lovlig ånd og form, at hans arbejde 
nu var forbi. Han var nu bestem t på a t rejse bort. 
Da fik han hen mod aften meddelelse om, a t kirke- 
v isitatoriet var kom met tilbage, og a t også præsterne 
Brask og Reimuth vilde vende hjem til deres embe
der. Han underskrev derefter underkastelseserklæ 
ringen. E fter sam råd med provsten bestemte han sig 
til frem tidig a t udelade kirkebønnen for kongen og 
kongehuset, som iøvrigt først af civilkom m issærerne 
afskaffedes ved en bestemmelse af 3. m arts. Den føl
gende søndag vendte hans kone og børn hjem.

Om forholdene i Ladelund i tiden derefter skal 
her endnu gøres et par bemærkninger. Efter Myn
sters udsagn vedblev den danske gudstjeneste stadig 
a t være den bedst besøgte. Det danske skolesprog var 
også hele tiden bleven opretholdt trods det pres, som 
de tysksindede havde forsøgt a t lægge på lærerne. 
Nogen behagelighed for præsten at være forbleven 
på sin plads var det dog ikke. Om natten  kastedes 
der ofte sten mod præ stegården under vilde skrig, og 
m an istemte : »Schleswig-Holstein stam m verw andt, 
jag die Dänen aus das (!) Land!« Berusede folk kom 
henad natten, rev i dørene og råbte, a t præsten 
skulde »heraus«. En pøbelsværm truede engang med 
at sætte ild på huset, præsten skulde bort: »wenn 
Sie die børn nikt tydsk læren vil«. Man slog ruder 
ud, og klager til herredsfogden om beskyttelse besva
redes overhovedet ikke eller med, a t der ikke var 
noget a t gøre ved den ting. Ofte m åtte præstefolkene 
ligge med klæderne på om natten og ofte blive oppe. 
Naturligvis drillede m an præsten med slesvig-hol-
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stenske flag, af hvilke man efterhånden i landsbyen 
fik anskaffet sig en halv snes stykker. Man undså 
sig endog ikke for på selve Langfredag at anbringe 
et par slesvig-holstenske flag ved indgangen til k irke
gården, som præsten m åtte gå igennem. At byens 
drenge lod det gå ud over præstens ældste knap 6- 
årige dreng, hvem m an kastede en sten i hovedet, 
er jo ikke til a t undres over.

Det eneste af provstiets blandede sogne, der ikke 
hørte til Kær herred, var Avntoft i Viding herred. 
Præ sten her var fra  1861 G. G. W. Berggreen, og som ' 
det frem går af det følgende, synes han at have væ
ret afholdt af sin menighed. Den eneste danskdan
nede kollega, som han havde i herredet, var præsten 
i Nykirke F. C. H. Sodemann, der iøvrigt var født i 
Rostock.1) Sodemann fordreves natten  mellem den 
8. og 9. februar. Om aftenen den 8. februar samledes 
en skare frisere i Avntoft kro i den hensigt a t få 
Berggreen fordrevet. Det påtæ nkte angreb afværge
des dog ved krom andens besindighed. Til den 9. 
sam m enkaldte Berggreen et møde af sognekollegiet 
for a t høre dets mening om sin stilling. Hvad han 
inden dette møde erfarede, skulde ikke opm untre 
ham  til a t holde ud i embedet. I kroen besvarede 
udensogns folk ytringer fra hans sognemænd om, a t 
de ønskede at beholde deres præst, med meget djærve 
forsikringer om, a t de nok skulde vise både sognet og 
præsten, a t han skulde blive forjagen. Nybøllerne, 
der i det hele synes a t have været ivrige ved optøjer 
og dem onstrationer, vilde have hele Viding herred 
»renset«, og pøbelen på Tønder gader udstødte tru s
ler mod »den danske hund«, der endnu sad i embe
det i Avntoft. Om form iddagen den 9. drog store

J) M eddelelser om invasionen . 14
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skarer af frisere med vilde skrig og med den slesvig- 
holstenske fane i spidsen forbi Avntoft præstegård. I 
kroen standsede de et øjeblik for at meddele, at det 
gjaldt præsten, når de vendte tilbage fra Tønder, 
hvorhen de drog for at proklam ere Augustenborge- 
ren. Ved m iddagstid afholdtes så sognekollegiets 
møde, hvor dog et medlem udeblev. De tilstedevæ
rende erklærede, at de gerne beholdt præsten, og at 
dette sikkert også i det hele var sognets ønske, men at 
de aldeles ikke så sig i stand til a t sikre ham  mod over
last fra andre sider. Det antydedes ganske vist, at 
adskillige af Avntofterne var rede til med magt at 
m odsætte sig angreb på ham, men herom vilde Berg- 
green intet vide — af hensyn bl. a. til sognets gode 
forhold til nabosognene. Berggreen var dog im idler
tid endnu bestemt på at blive, men da modtog han 
m idt under mødet et brev fra en til Møgeltønder 
flygtet kollega, der bad ham  på det mest ind træ n
gende om uden at spilde et øjeblik a t drage bort. 
Han læste dette brev højt for kollegiet, der nu også 
fandt det bedst, a t han foreløbigt veg. Han gik der
på til Møgeltønder. Om aftenen kom friserne som 
bebudet igen for at gæste ham, men da de fik at vide, 
at han var borte, drog de hujende forbi. En snes Avn- 
toftere havde for resten beredt sig til at forsvare de
res præst. I Møgeltønder forblev Berggreen derefter 
i nogle dage og deltog i forhandlingerne med de an 
dre der forsamlede danske embedsmænd. Han kunde 
im idlertid ikke gå ind på kirkevisitatorernes betragt
ning, a t m an m åtte afgive den fordrede underkastel
seserklæring. Søndag den 14. om aftenen vendte han 
tilbage til sit sogn, men her krævede man nu, at k ir
kebønnen for kongen skulde bortfalde og ligeledes, 
a t  dansk prædiken skulde afskaffes. Da han ikke
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kuncle føje menigheden heri og som sagt heller ikke 
vilde afgive den nævnte erklæring, drog han igen 
bort og tog til København. Degnen gjorde alting tysk. 
Provst Hjort synes at have været noget utilfreds med 
Berggreens adfærd. Han skriver i sin beretning, at 
han mener, Berggreen kunde have holdt sig, og an
ker over, at han drog bort uden meddelelse til kirke- 
visitatoriet. Noget efter ankom sten til København 
skrev Berggreen til Hjort, a t han nu var villig til at 
vende tilbage og afgive den forlangte erklæring. Da
gen efter dette brev — den 5. m arts — afskedigedes 
han im idlertid af civilkommissærerne. Han konsti
tueredes nu i Nordborg, men blev nogle m åneder se
nere også afskediget fra dette embede og med 3 da
ges varsel udvist af hertugdøm m et.

Som ovenfor bem ærket spillede Nybøllerne en 
betydelig rolle i optøjerne og demonstrationerne. 
Fra Nybøl forjoges også allerede den (i. februar om af
tenen alle de derværende danske embedsmænd. En 
påbudt levering af vogne til hæren synes her at have 
givet stødet til optøjerne. Nybøllerne var det ligele
des, der vist den 7. m ishandlede og forjog den danske 
pastor P. Petersen i Dedsbøl. Man vilde have ud
leveret en Dannebrogsfane, og da præsten ikke kunde 
finde den, gav m an sig til a t m ishandle ham. Deds- 
bøllerne kom ham  dog til hjælp, og han slap bort, 
hvorefter pøbelen molesterede huset. Han synes at 
have været den af provstiets præster, der led mest.

Mellem provstiets tyske og blandede sogne på 
den ene; side og dets danske sogne på den anden side 
viste der sig selvfølgelig, som også provst Hjort beto
nede i sin beretning, en stæ rkt frem trædende modsæt
ning. Overalt, hvor det danske begyndte, fandt uvæ
senet, sin grænse. Var der end i nogle sogne en del

14
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urostiftere, vovede de dog ikke overfor den herskende 
danske stem ning a t sætte noget i værk. Det kan så
ledes nævnes om Hostrup sogn, a t man udefra til 
dette sendte bud, at vilde sognet ikke selv jage præ
sten bort, skulde man nok sørge herfor. Men fra 
sognet svaredes, at med m indst 50 mand skulde man 
nok få bugt. I de mest bevægede dage lod m an her 
gå nattevagt for straks a t kunne kalde folk sammen. 
At der rørte sig en del tyske sym patier i sogne som 
Tinglev, Ravsted, Burkal og Abild, var vel kun at 
vente.

Civilkommissærernes embedsafsættelser.

Den første storm, den slesvig-holstenske kan 
m an vel kalde den, havde, som det frem går af det 
foregående, bevirket et betydeligt m andefald i de 
danske embedsmænds ræ kker i Tønder provsti. Det 
skulde meget snart tynde yderligere ud iblandt dem, 
og for de tilbagevendte embedsmænds vedkommende 
var der nærm est kun tale om en galgenfrist. Den 
stadfæstelse i embederne og den lovede beskyttelse, 
der var ud talt i W rangels og Zedlitz’ proklam ationer, 
skulde vise sig a t være tomt mundsvejr.

Preusserne begyndte, som rim eligt var, fra oven, 
med de overordnede embedsmænd i Tønder. Alle
rede den 17. februar modtog borgmesteren og politi
mesteren I. H. Holm sin afsked; nogen som helst be
grundelse for denne meddeltes overhovedet ikke. Han 
fik som efterfølger en m and ved navn Bleicken, der 
var født på Sild, og som i 1849—50 havde været se
k retæ r h o ld e n  oprørske am tm and Hansen i Tønder 
amt. Ved denne som ved så mange andre af embeds
besættelserne gjorde preusserne brug af de folk, der
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havde spillet en rolle under oprøret og efter dette var 
dragne bort eller afsatte som embedsmænd af den 
danske regering. Efter Holm fulgte herredsfogden 
for Tønder og Højer herreder, C. A. Kiær, der afske
digedes den 24. februar. Så kom raden til selve am t
manden, grev Brockenhuus-Schack, som fik sin af
sked den 12. m arts med den begrundelse, a t han ikke 
ansås for egnet til a t fremme civilkom m issærernes 
hensigter. Efterfølgeren blev overappellationsrets- 
råd i Kiel, etatsraad C. O. M. de Fontenay, der havde 
aflagt ed til Augustenborgeren. Herefter var prov
stens stilling naturligvis i længden uholdbar. Fon
tenay søgte at få ham til frivilligt at anmode om 
sin afsked. Det vilde Hjort dog ikke, men allerede 
den 22. m arts modtog han entledigelse som provst og 
hovedpræst, og Carstens konstitueredes i begge em
bederne. Langfredag aften den 25. forlod Hjort med 
sin familie Tønder. Der vistes dem ved afrejsen 
megen deltagelse fra den danske menighed, og der 
havde samlet sig ikke få for at sige dem farvel.

Om forholdenes udvikling i Tønder by, medens 
Hjort endnu sad som provst, og i den første tid efter 
hans afrejse skal endnu gøres et par spredte be
m ærkninger. Det endte med, a t så godt som alt blev 
tysk. Endnu medens Hjort var provst, foretoges der 
efter ordre fra civilkom m issærerne en afstemning, 
om m an ønskede tysk eller dansk skolesprog. De 
danske besluttede a t afholde sig fra afstemningen. 
Om denne holdning var det lettest a t opnå enighed, 
og der synes i det hele ikke at have været for meget 
mod hos de dansksindede. Enkelte danske småfolk 
skræm tes til at underskrive for tysk. Et andragende 
om tysk skolesprog blev derefter indgivet til civil
kom m issærerne og af disse billiget ved forordning af

14*
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30. april. Det tyske skolesprog havde naturligvis 
fjernelsen af et par danske lærere til følge. Ligele
des medens Hjort endnu var provst lykkedes det 
Carstens at få den danske realskole i byen og det 
private danske pigeinstitut lukkede — i anledning af 
en påstået formfejl i sin tid ved deres oprettelse. Be
styreren for realskolen søgte senere civilkom m is
særerne om skolens genåbning, men fik afslag på 
grund af sin nationaldanske holdning. Både han og 
bestyrerinden for pigeinstitu ttet gav så foreløbig 
privattim er til en del af deres elever.1)

Som nævnt var Carstens kun bleven konstitueret 
i Hjorts embeder. Allerede 11. april udnævntes i 
hans sted C. A. Valentiner, der tidligere havde været 
præst i hertugdøm met, men 1850 var afskediget af 
bestyrelseskomm issionen og var gået til Tyskland. 
Foruden udnævnelsen til provst og hovedpræst fik 
han også lidt senere det hverv at reorganisere her
tugdøm m ets sem inarier.2) Han holdt sin tiltræ del
sesprædiken søndag den 24. april og begyndte med 
a t fortælle, a t han bragte sit kære slesvigske fædre
land det offer for et halvt år a t forlade sin menighed 
for at gengive Tønder kirke og skoler og sem inariet 
deres fra gamle dage tilhørende rettigheder, nemlig 
det tyske jS>prog.:{) Om skolernes overgang til tysk er 
ovenfor talt. For kirkesproget kom der en forordning 
af 24. juni, der indførte udelukkende tysk form id
dagsgudstjeneste og afvekslende dansk og tysk efter^ 
m iddagsgudstjeneste. Det genåbnede sem inarium  
fik en dansk og en tysk klasse. Valentiner blev som

1) .F . F. U lrich til H jo r t  “ t* 1864.
2) M eddelelser om invasionen. 52.
3) C hristine  Joh an n sen  til H jo rt 24/\ 1864. II. F eddersen

til H jort 5/s 1864. . . ; , .
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sagt kun et halvt års tid. Den 28. september ud
nævntes Carstens til provst og hovedpræst.

Efter at både grev Brockenhuus-Schack og provst 
Hjort var afskedigede, var det at vente, a t heller ikke 
de tre tilbageværende dansksindede præ ster i det 
blandede distrikt, Reimuth i Sønder-Løgum, Brask i 
Karlum  og Mynster i Ladelund, ret længe vilde und
gå samme skæbne. Måden, hvorpå de fjernedes, var 
i stort set ens. De nye kirkevisitatorer, de Fontenay 
og Carstens, kom til det pågældende sogns kro og 
lod afholde afstem ning om, hvorvidt beboerne øn
skede dansk eller tysk kirke- og skolesprog. Disse 
afstem ninger faldt naturligvis ganske overvejende 
ud til fordel for tysk. Derefter tog Carstens præsten 
afsides for med søde ord at bevæge ham til frivillig 
at tage sin afsked — det mislykkedes dog alle tre 
steder — ,og imedens søgte am tm anden at få be
boerne til at fremkomme med klager over præsten. 
Ikke tale om, at sådanne klager senere meddeltes 
præsten, for at han kunde forsvare sig. Et rent 
komediespil var det hele. Så meddelte civilkom
m issærerne præsten afsked under henvisning til den 
afholdte »specialvisitation«, hvorved det var befunden, 
at præsten ikke var tysk tilstræ kkelig  mægtig, og at 
han ikke stod i det rette forhold til sin menighed. 
Reimuth afskedigedes den 21. april, M ynster den 2. 
maj og Brask den 4. Da Brask i beretningen om sin 
aisked har anført ordlyden af civilkom m issærernes 
skrivelse, tilføjer han: »Hertil er intet at bemærke 
undtagen, at det er åbenbar usandhed, at der er af
holdt nogen specialvisitation i Karlum  i indeværende 
år«. Det samme kunde de andre to med sandhed 
have bemærket.

De foretagne sogneafstem ninger i det blandede
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distrik t medførte indførelse af tysk skolesprog og af 
om trent udelukkende tysk kirkesprog. På ordnin
gens enkeltheder skal jeg her ikke gå ind.1) Afstem
ningerne var selvfølgelig ikke »frie«, da tysksindede 
storbønder terroriserede småfolk og håndværkere, og 
det var klart, hvad resu lta t kirkevisitatorerne vilde 
have ud af afstem ningerne. I Ladelund udbrød Car
stens »Schön«, når beboerne fornægtede deres mo
dersmål og satte tysk ved rubrikkerne om kirke-, 
skole- og hussprog. Med største og unægtelig ikke 
uberettiget forargelse omtales det af de danske præ
ster, hvordan beboerne løj og erklærede tysk for de
res sprog, skønt de slet ikke kunde tale det. Da et 
par bønder i Sønder-Løgum overfor am tm anden 
skulde fremføre klagerne over præsten på tysk, gik 
det helt i stå for dem, og en høker, der havde lært 
handel — og tysk — i Flensborg, m åtte træde hjæl
pende til. Her i Sønder-Løgum fik forøvrigt en ny 
lærer, der var en ivrig agitator, stiftet en »Concor- 
dia-Verein«, hvis medlemmer forpligtede sig til kun 
at tale tysk og til at erlægge rnulkt for hvert dansk 
ord, som de sagde. Den præst, der efter Mynsters og 
Brasks afsked bestyrede Ladelund og Karlum, vilde 
i Karlum have lavet en lignende forening. En bonde, 
som han henvendte sig til herom, svarede im idlertid: 
»Nej, det gåer ikke, for der er ingen af os, der kan 
snakke tydsk«.2) Men til trods herfor og til trods for, 
hvad der kan indvendes mod afstemningerne, kan 
man vel nok sige, at flertallet eller i hvert fald de 
m agthavende og indflydelsesrige i de blandede sogne 
ikke vilde beholde den danske præst og skolelærer: 
»wenn Sie die børn nikt tydsk læren vil«.

*) De pågældende bestemmelser findes i Meddelelser 
om invasionen.

2) .0. F. II. Mynster til Hjort 1864.
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I løbet af om kring et fjerdingår var det således 
lykkedes at få fjernet alle de i provstiets blandede 
sogne siddende dansksindede præ ster — jeg ser bort 
fra Christiansen, Medelby —, selv om man havde 
m åttet tage det i to omgange. På om trent samme 
tid havde man fået genindført i det store og hele den 
sprogordning, der i disse sogne bestod før 1848. Og
så et par dansksindede præster i rent tyske sogne 
var bievne fjernede. For provstiets danske sogne 
skete der derimod foreløbig ikke så store forandrin
ger, og grundene hertil var vel flere. Det m åtte for
m entlig være noget betænkeligt for de nye m agt
havere at begynde med en altfor voldsom oprydning 
blandt de danske præster i Nordslesvig, thi hvorfra 
skulde man i en hast få erstatn ing for disse? For de 
danske sogne i Tønder provsti må det endvidere be
mærkes, at i 5 af de 13 sogne sad der præster fra ti
den før 1848. Flere af disse var dog vist tysksindede 
og kunde altså gøre god fyldest under det nye regi
mente. Af præsterne i de 8 tilbageværende sogne 
skulde 3 udpræget danske præ ster modtage deres 
afsked af civilkommissærerne, nemlig Johs. Kok i 
Burkal, M. Mørch i Hostrup og F. H. Liitzhøft i Byl- 
derup.

Som det første offer faldt Johs. Kok. F ra sognet 
blev der af tysksindede beboere indgivet forskellige 
klager over ham, og han kaldtes da ind til Tønder 
den 11. april for a t forsvare sig overfor kirkevisita- 
foriet.1) Det blev sagt, at mange i menigheden på 
grund af hans afgjort danske holdning ikke kunde 
føle sig opbygget af hans prædikevirksom hed. Kok 
indrømmede dette, men påstod, a t en mand med mod-

Den følgende fremstilling bygger på et brev fra 
F. F. Ulrich til Hjort 14,̂  1864. Ulrich har sin beretning 
fra Kok.
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satte anskuelser vilde have tifold større vanskelig
hed ved at virke i Burkal sogn til opbyggelse. Man 
drøftede derefter forskellige af Koks danske udtalel
ser, bl. a. i indledningen til hans bog »Det danske 
folkesprog«, men Kok mente ikke, at de vedkom hans 
underkastelseserklæ ring. I kollisionstilfælde vilde 
han søge sin afsked. Am tmanden spurgte, om han 
da ikke nu vilde søge denne, men det vilde han ikke. 
Senere kom Carstens med en bem ærkning om, at Kok 
altid  havde været konsekvent i sit standpunkt, og at 
han, Carstens, selv også havde været dette. Den sid
ste betragtning kunde Kok dog ikke gå ind på, og da 
der blev talt om eden til Christian IX, som også Car
stens havde aflagt, og denne mente, at det kom an 
på fortolkningen, udtalte Kok, at en ed var en ed, og 
enten brød man den, eller holdt m an den, anden for
tolkning kendte han ikke.1) I den over forhandlingen 
optagne protokol indførtes, at Kok ikke med »inder
lig samstemning« kunde medvirke til civilkommis
særernes opgave. Med denne begrundelse modtog 
han noget senere den 29. april sin afsked.

Først godt tre m åneder senere — den 8. august — 
afskedigedes Mørch og Ltitzhøft, forøvrigt sam tidig 
med en hel række andre nordslesvigske embeds- 
mænd. Efter Londonkonferencens sprængning og 
krigens genudbrud havde civilkom m issærerne ud
stedt et cirkulære om, at m an m åtte opfordre de em- 
bedsmænd, der endnu i deres sam vittighed følte sig 
bundne overfor den danske regering, til enten at løse 
dette forhold eller nedlægge deres embeder.2) I hen
hold til dette cirkulære forelagdes der den 15. juli de 
to nævnte præ ster en erklæring, som de ikke mente

Til denne drøftelse sig ter en an m æ rk n in g  i M edde
le lser om invasionen. 22.

2) Meddelelser om invasionen. 21 f.
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at kunne underskrive. Herefter modtog de som 
nævnt deres afsked. For Mørehs vedkommende 
havde man forøvrigt tidligere søgt at udvirke hans 
afsked, uden a t det dog var bleven til noget. Man 
havde fået tilvejebragt klager fra tysksindede be
boere i Hostrup sogn, og en af de første dage i juni 
var han bleven indkaldt på Tønder am tshus.1) Her 
var det bleven ham foreholdt, at han med sit danske 
sindelag ikke kunde fremme civilkom m issærernes 
hensigter og øjemed. Men han havde hævdet, at 
sindelaget var dem uvedkommende. Derpå var det 
anført imod ham, at han gjorde småfolk i sognet 
modløse ved a t fortælle, at de danske snart kom, og 
at han kaldte de allierede tropper for fjender. Her
til havde han svaret, at han fortalte både indholdet 
af danske og tyske aviser, men aldrig gjorde folk 
modløse. Af hans sogn var 50—GO m and i den danske 
hær, og de, som disse kæmpede imod, m åtte både i 
hans og sognets øjne betragtes som fjender.

For at forebygge Mørehs afskedigelse var der 
kort etter denne forhandling i sognet bleven samlet 
underskrifter på et andragende til civilkommissæ
rerne om at beholde ham. Kun nogle ganske få af 
sognets beboere skal have undladt at underskrive 
dette andragende.

Også et andragende fra Bylderup sogn til civil
kom m issærerne om at beholde pastor Ltitzhøft fik 
det ganske overvejende antal af beboernes under
skrifter.2) Men det sluttelige resu lta t var jo i beggë 
tilfælde det samme: de dansksindede præsters aP  
skédigelse.

3-*/e
J) Det følgende bvgger pâ F. F. U lrichs brev til H jo rt 
1864.

2_) Meddelelser om invasionen. 72.



21K Holger Iljelholt.

I det i begyndelsen af denne skildring omtalte 
brev af Regenburg havde denne skrevet: »Gid vi kun 
alle må have den bevidsthed at have gjort vor pligt 
og intet at have forsømt«. Det foregående viser dog 
vistnok, at dette ønske i nogen grad opfyldtes af de 
danske embedsmænd i Tønder provsti, der stilledes 
først overfor det slesvig-holstenske røre og senere 
overfor civilkom m issærernes regimente. Blandt de 
danske embedsmænd fandtes der både mod og m ands 
hjerte og viljen til ikke uden m odstand at vige plad
sen for de fremmede i »det ældgamle danske land 
Sønderjylland«. Efterhånden som den ene efter den 
anden m åtte vige, voksede dog naturligvis ensom
hedsfølelsen blandt de tilbageblevne. Flere har vist
nok også ligefrem længtes efter at få deres afsked og 
komme bort fra de utålelige tilstande. Men frivilligt 
veg de ikke. Og efter at embe-dsmændenes m odstand 
mod den fremmede okkupation var brudt, stødte 
denne på et mere holdbart og varigt bolværk: selve 
den dansksindede befolkning. I et længere brev fra 
begyndelsen af juni 1864 havde fysikus Ulrich over
for Hjort givet en skildring af civilkom m issærernes 
oprydning blandt embedsmændene, af det augusten- 
borgske partis agitationer, af den danskskrevne, men 
tysksindede »Nordslesvigske tidende«s »sammensu
rium  af løgn og ondskab« m. m. »Se her, skrev han, 
en samling af sm åtræ k på den skamløse vold og un
dertrykkelse sigtende til at denationalisere denne 
stakkels landsdel og ødelægge enhver gnist af tro
skab og fædrelandskærlighed«. Jyderne led vel en 
del, fortsatte han, men det var dog mest i m ateriel 
henseende; det åndelige tryk havde de fælles med 
alle danske. Men sønderjyden led måske noget 
m indre m aterielt, men til gengæld arbejdedes der på
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a t »ødelægge ham  moralsk, som menneske og sta ts
borger i bund og grund. Hvad skal dog enden blive 
på dette___«.

Fysikus Ulrich eller de andre danske embeds- 
mænd i Tønder provsti, der i 1864 blev tvungne til 
at forlade deres gerning, skulde det ikke blive be
skåret at se enden på det styre, der tog sin begyn
delse med deres fordrivelse. Men tilsigtede dette 
styre end, som Ulrich skrev, a t ødelægge hos søn
derjyden enhver gnist af troskab imod det gamle 
fædreland og kærlighed til dette, så skulde det dog 
her ikke have held med sig. Snarest voksede gni
sterne, og de samledes til en varm ende lue, der slog op 
i begejstring, da langt om længe udlændighedens 
tim e var omme.



Hj emmety skheds-Pr oblemet. *)
Tale, holdt i »Studentersam fundet« den 13. April 1929

af Lorenz Christensen.

Det er ikke uden store Betænkeligheder, jeg 
har paataget mig Opgaven at behandle Hjemme- 
tyskheds-Problemet for denne Kreds. Ikke fordi 
Hjemmetyskernes Sag ikke skulde kunne lade sig 
forsvare i ét og alt — tværtimod! — men fordi jeg 
ved, i hvilken Grad Uforstaaenhed eller Vrang
forestillinger er frem herskende, saavidt det drejer 
sig om dette Problem, og det til Trods for, at Temaet 
saa at sige indenfor Landets offentlige Mening h a r  
staaet paa Dagsordenen i næsten et helt Aarhundrede, 
og til Trods for mange indgaaende og i videnskabelig 
Henseende værdifulde Undersøgelser af Tyskhedens 
Stilling i Slesvig. Betænkelig er jeg ogsaa, fordi 
Drøftelsen af det foreliggende Spørgsmaal i em inent 
Grad er følelsesbestemt og let forleder til a t glide over 
i en mere eller m indre aggressiv-polemisk Diskussion. 
Hvor H jærtet bestem m er Synspunkterne, er det som 
oftest forgæves, m an gør fornuftm æssige Grunde 
gældende. Vanskelighederne er engang kort og tyde
ligt bleven frem hævet i et Brev, en dansk-nordsles
vigsk Akadem iker tilskrev mig: »Spørgsmaalet dansk 
eller tysk er jo meget let løst i Dagliglivet, men det er 
jo uløseligt i Affektens Timer. Det er løst i Underbe-

*) D enne A fhand ling  h a r  R edak tionen  af S ønder
jyske Å rbøger m en t a t kunne optage som et ejendom m e
lig t V idnesbyrd  om, hvo rdan  en I ljem m ety sk er i vore 
Dage søger a t fo rk la re  H jem m etyskhedens O prindelse. 
O ptagelsen betyder n a tu rlig v is  ikke, a t R edak tionen  på 
nogen Måde godkender F o rfa tte ren s  F rem stillin g  e lle r 
S ynspunk ter.

R e d a k t i o n e n.
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vidstheden, men uløseligt i Bevidstheden, det kan lø
ses i Talen, men ikke let i Skriften.« — Ja, saadan er 
det. Hvordan kan jeg saa vove at ville tolke mine 
nærm este Landsmænds Sag, og skulde jeg ikke anse 
det for ørkesløst at tale i en Kreds, hvor Bevidsthe
den om en absolut indre Overlegenhed overfor den 
lille Befolkningsdel, jeg selv regner mig til, i — saa- 
vidt jeg kan skønne — absolut frem herskende Grad 
vil være til Stede, og hvor j*eg m aa regne med Mulig
heden af, at m aaske den ene eller den anden slet ikke 
k a n  forstaa, fordi man ikke v i l  forstaa? Dog Sa
gen er Kampen værd, og derfor vil jeg tage det fore
liggende Problem op til Behandling.

Ser vi i denne Stund tilbage paa Slesvigs Histo
rie, saa e r  det, der frembyder sig for vort indre Blik, 
en lang Kæde af Kamp og Nød, af Lidelser og Forføl
gelser, af Forbitrelse, Angst og Sorg. De nationale 
M odsætningsforhold dukker op i Trediverne af for
rige Aarhundrede, Kampens bitreste Aar kom mer i 
de følgende Aartier. F ra dansk Side kender man 
denne Udvikling især i den Frem stilling, Peter Lau
ridsen har givet af den. Denne Periode, der skildres 
som den Tid, da »Sønderjylland vaagnede«, s taar her 
i et rosenrødt Skær af Heroisme og Patriotism e; vi 
erfarer her om den Periode, i hvilken Nordslesvigs 
Danskhed vokser frem til national Selvbevidsthed, 
styrkes i Villien til at hævde sit eget, sin Folkelighed, 
sit Sprog og sin Kultur. Ganske sikkert er det noget 
Stort, der dengang bryder frem i Befolkningen der
nede, og hvor dybt denne aandelige Nyorientering 
m aa være gaaet, særligt henimod Rovolutionsaaret 
1848, kan vi m aaske bedst skønne, naar vi mindes, 
hvor dybt en Mand som .K risten Kold endnu 1838—39 
bley skuffet, da han saavel ovre ved Vestkysten som
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ogsaa i Aabenraa mødte saa megen Tyskhed. Den 
Forknythed, der var en Følge af de for ham  saare 
sørgelige Indtryk, blev jo saa en af Hovedaarsagerne 
til, at han besluttede sig til at gaa udenlands. I Be
gyndelsen af Fyrrerne begiver han sig paa Rejsen til 
Lilleasien. Vi har talrige andre Vidnesbyrd om, hvor
dan Brydninger opstaar mellem Dansk og Tysk i den 
Periode, da den sig selv bevidste Danskhed bryder 
frem; som Symptomer herfor kan nævnes Peter 
Hiort-Lorenzens danske Tale paa den slesvigske 
Stænderforsam ling den 11. November 1842, Folkefe
sterne paa Skam lingsbanken fra 1843 af, Aabningen 
af Højskolen i Rødding i 1844. Men det var dog a lt 
kun de første Storm varsler for den Orkan, der senere 
brød løs. Slesvig-Holstenismen og Danm ark staar i 
Treaarskrigen i aaben Kamp imod hinanden. Og fra 
nu af gror Hadet sig fast i Menneskenes Hjærter, be
stem m er Forholdet mellem Dansk og Tysk, skaber 
Utryghed, Nød, B itterhed og varig Strid særlig der, 
hvor begge Folkeligheder mødes. Sprogkampen be
gynder, Tvangssystem et bringes her for første Gang 
i stor U dstræ kning til Anvendelse overfor den Be
folkningsdel, der stiller sig afvisende overfor den her
skende Stat eller rettere m aaske: overfor dens For
valtningsm etoder. Der er kun faa i denne Periode 
paa dansk Side, der ser betænkeligt paa det Tvangs
regimente, der dengang gennemføres i det saakaldte 
blandede D istrikt; hele D anm ark stod bagved dette; 
m an vilde, a t Tyskheden skulde udryddes, a t Befolk
ningen blev dansk i Sind og Skind, saa langt Folke
sproget rak te  dernede. Kun faa protesterede, nemlig 
de skjæm tvis som »Klosterbrødre« benævnte Tilhæn
gere af Klosterpolitiken, som Knud Knudsen, Trøj- 
borg, Cornelius Appel, Sigfred Ley i Visby, I. P. Jen-
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sen den ældre fra Lavrup og Aug. Beck i Visby. Selve 
Røret fortjener næppe særlig Opmærksomhed, blev 
ogsaa uden nogensomherst politisk Betydning, ja 
frem kaldte for det meste vel kun et medlidende eller 
haanligt Smil; men Danskerne har Ret i, naar de nu
om stunder ved Lejlighed mindes denne Bevægelse, 
der blev baaret af retlinede og dygtige Mænd med 
selvstændig Tankegang, og efter at det tilfukle har 
vist sig, hvor sunde og fornuftige selve Principperne 
var, der blev baaret frem af den nævnte Kreds af 
Mænd. Klosterpolitikens Væsen og Form aal var, som 
dens Leder C. Appel senere engang har skrevet, »kort 
og godt hverken mere eller m indre end at føre Ordet 
for, at naar den fortyskede, men i Grunden og i Mun
den danske Del af Slesvig i Aand og Sandhed skulde 
gjenerhverves for Danskheden, da kunde det kun lyk
kes ved en aaben, fri og frigjørende Brug af aandelige- 
Vaaben, i hvilken det ærlige og varme danske Vid
nesbyrd. baade m undtlig og skriftlig — i Forening 
med en tilsvarende Frihedsfærd i det hele — kunde 
faa Lov og Rum til at prøve Styrke med den kunstige 
Fortyskning, der igjennem Slægtled havde tynget 
som et M areridt paa Mellemslesvig og havde fundet 
Ly og Raaderum  under selve den danske Regjerings 
Varetægt.« Her blev Ordet ført for en frisindet Po
litik, men Voldspolitiken, d. v. s. den danske Sprog
politik i Mellemslesvig, beholdt Overmagten, og Mod
sætningerne mellem Dansk og Tysk skærpedes der
med m er og mer. Den videre historiske Udvikling e r 
bekendt. 1864 kom, Landet blev prøjsisk, og Kursen 
vendte. Nu satte en Fortyskningspolitik overfor det 
danske M indretal ind, der med Tiden blev mere og 
mere haardhæ ndet, alt efter som M odstandsvillien og 
-evnen tog til i Styrke. Men nu hændte det igen, at
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mere besindige Tilhængere af clet herskende System 
vendte sig imod det tyske Voldsregimentes Fore
teelser: Erich Schlaikjer begyndte ved Slutningen af 
90-erne sin Polemik, A m tsgerichtsrat Jürgensen og 
Angelboen Theodor Brix vendte sig saa nogenlunde 
til samme Tid imod Tvangssystemet. Senere tog 
M artin Rade og Johannes Tiedje i »Die Christliche 
Welt« til Orde, og saa fulgte sluttelig Fredsforenin
gens betydelige Arbejde under Ledelsen af Pastor 
Schmidt, og med saa fortræffelige Medarbejdere som 
Pastor Karl Vogel i Holebøl, Lægen Dr. Krey i Sønder
borg og den hjem m etyske Folkeskolelærer Christian 
Tränckner. Højtansete tyske Videnskabsrnænd som 
Hans Delbrück og de tyskfødte Slesvigere Friedrich 
Paulsen og Julius Kaftan krævede en liberal Behand
ling af det danske M indretal, og i samme Retning gik 
i sin Tid ogsaa Bestræbelserne, en saa fornem Poli
tiker som Friedrich Naum ann udfoldede. Enhver, der 
sæ tter sig ind i det Arbejde, der er bleven udrettet 
af Mæncl som Schlaikjer og Tiedje, af Præsterne 
Schm idt og Vogel, til Lettelse af de trange Kaar 
indenfor det kulturelle Livs Omraade, Danskerne i 
Nordslesvig m aatte leve under, maa anerkende, at 
det er et m andigt og stort Værk, der her er bleven 
udrettet, selv om Resultaterne i det praktiske Liv 
blev nok saa smaa, m aa anerkende at dette Værk be
tegner en vigtig Milesten i m it snævre Hjemlands 
Udvikling henimod taaleligere og retfærdigere Na- 
tipnalitetsfoidiold. Dog: ser vi paa det hele, viser 
det sig, at der hverken i den danske Tid efter Tre- 
aarskrigen indtil 1863 eller under Prøjsernes Regi
mente var M uligheder for en frisindet M indretals7 
politik. M agtprincippet var stadigvæk raad-ende. Og 
dermed uddybedes Modsætningsforholdene mellem
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Nationaliteterne indbyrdes dernede som heroppe. 
Dermed skabtes denne Atmosfære af Mistillid, Had, 
Forbitrelse, der sidenhen gjorde sig gældende i det 
danske Folk overfor alt, hvad der var tysk, og som 
fandt sit mægtigste og dybestgaaende Udslag i Sig
nalfejden 1872, der siden gav Stødet til de hæftige An
greb imod Mænd, der ikke udelukkende vilde for
dømme det tyske Folk, men ogsaa fandt anerken
dende Ord for de ædle og gode Kræfter i denne Na
tion — som især Karl Gjellerup og Dr. Frederik Poul
sen. Det Skældsord, der rettedes mod disse Mænd — 
Germanernes Lærling — er i sidste Omgang jo saa 
sent som for knap halvandet Aar siden bleven slynget 
mod Prof. Karl Larsen. Uvillien mod Tyskland do
minerede i Danmark. Krigsaarene og de første Ef- 
terkrigsaar har tilfulde bevist det. Nordslesvig stod 
imellem, forhindrede en Forstaaelse Folk og Folk 
imellem.

Dog denne fragm entariske Skitse af Forhol
det mellem Dansk og Tysk skal nu lede os hen til det 
Spørgsmaal: Hvordan har i al den Tid selve Tyskhe
dens Stilling som Folkelighed i Grænseom raadet væ
ret, eller anderledes udtrykt: Hvordan stillede man 
sig til H jem m etyskerne? Til Hjemm etyskerne vil her 
sige: til d e n  Del af Befolkningen i Nordslesvig, der 
er hjemmefødt i Grænseom raadet og mere eller m in
dre har Vestjysk som Modersmaal eller Omgangs
sprog, og som efter hele sit Væsen er ensartet med 
den dansksindede Del af Grænsebefolkningen. Hvor
dan var og er altsaa  Omdømmet om disse Hjemme- 
tyskere i den danske offentlige Mening?

Jeg kunde næsten fristes til at sige: Nævn mig 
et Skældsord, der ikke er bleven anvendt paa Hjem
metyskerne, og jeg betaler en Daler for hvert saadant

15
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et Ord. I Presse og L ittera tu r har man overbudt sig 
selv siden Midten af forrige Aarhundrede i at ned
sætte Hjemm etyskerne i alm indelig Agtelse. Kun 
ved en sjælden Lejlighed træffer man paa et mere be
sindigt Ord, hvor det anerkendes, at en Slesviger af 
anstændige Grunde er tysk, føler sig som Slesvig-Hol- 
stener af en dyb og ærlig Overbevisning, at det er en 
Hjærtesag, han kæm per for, og hvor det konstateres, 
at det mangen Gang netop er de dygtigste og mest 
begavede i Befolkningen, der slu tter sig til det tyske 
Parti. I en ligefrem utrolig Grad lyder de værste 
Skældsord mod Slesvig-Holstenerne i Almindelighed 
og mod Hjemm etyskerne i Særdeleshed. I hysteriske 
Romaner af Laura Kieler karakteriseres vi som For
rædere og Overløbere — læs: f. Eks. »Hvem kastede 
den første Sten?« — og ellers benævnes vi som Angi
vere, Kujoner, Renegater — i Andreas Graus Term i
nologi endog som Spytslikkere. I alle Fortæ llinger 
fra Grænsekampen spiller vi den ynkeligste, mest 
foragtelige Rolle, som i Romaner af Hansigne Lo
renzen (alias Sven Tange), af Nicolai Svendsen i »Mens 
Stormen raser«, af Peter Skovrøy, i Romaner af konge- 
rigske Forfattere som f. E. Morten Korch. Dog vi vil 
gaa udenom denne ondartede Kritik og K arikatur, 
vil høre mere besindige Stemmer, der m aaske kan 
føre os videre til P'orstaaelse af det for poängen Dansk 
saa uforstaaelige Fænomen, nemlig: Hjemmetyskhe- 
den.

Som en Mand, der i det m indste havde Villien til 
en mere saglig Vurdering af Hjemm etyskernes Stil
ling, nævnte jeg allerede Cornelius Appel. Han 
traadte i Begyndelsen af Tredserne i Skranken for 
en hum an Behandling af de tyske Slesvigere, fordi 
han haabede, at man derigennem kunde vinde de
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dansktalende Beboere i Mellemslesvig, som var tysk
sindede, men, som han paa Grund af personlig E rfa
ring konstaterer, dog ikke var egentlig anti-danske. 
Men denne Fordring hindrer ham ikke i at rette de 
skarpeste Angreb mod selve Hjemmetyskerne, der ef
ter hans Skøn har sveget deres Folkelighed. Jeg ci
terer til Bevis herfor efter en Afhandling: »Det er slet 
ikke Lige for Lige«, der er bleven publiceret i Sønder- 
jydske Aarbøger 1893. Her forarges Appel over de 
tyske Paastande, hvorefter det i Nordslesvig talte 
Jysk ikke skal være en dansk Dialekt, og selv om 
jeg er villig til at anerkende, at han i selve Sagen har 
Ret — for vort Almuemaal dernede er ogsaa efter m it 
Skøn af dansk Rod, og jeg tro r at m aatte sige det, 
uden at jeg rigtignok kan tillægge mig en Sprog
granskers Autoritet — altsaa: selv om Cornelius Ap
pel i Sagen selv har Ret, saa overskrider han dog i 
sin Polemik langt Sømmelighedens Grænser. Han 
siger nemlig: »»Saalænge vi ikke indrøm m er Tysker
ne, navnlig m aaske Hjemmetyskerne, Ret og Evne 
til at føre Bevis for, at der overhovedet slet ikke fin
des et dansk Folk og et dansk Sprog, eller vel endog 
Bevis for, at vi m aaske i Grunden slet ikke selv er 
til og altsaa ikke med Føje kan eller m aa stole paa 
vor egen um iddelbare Bevidsthed og Erfaring: saa
længe kan vi danske Sønderjyder og enhver Dansker 
med et roligt Smil lade disse »Paastande« gaa ind ad 
det ene Øre og ud af det andet. Hjemm etyskernes 
Paastande, Vidnesbyrd og Beviser er lige saa vel- 
kjendte som grundig underkjendte af enhver fornuftig 
dansk Mand, der i nogen Maade har holdt Øje med 
Hjemm etyskeriets Færd fra først til sidst, og selv den 
Omstændighed, at der endnu i vore Dage m idt i den 
prøjsiske Landdag opvartes med hine forfløjne Udta-

15*
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leiser om det nordslesvigske Folkesprog som ikke rig
tig dansk, og det af Mænd, der burde vide det bedre, 
vil kun være at lægge Mærke til som et Vidnesbyrd 
af første Rang om, hvilken forvorpen Blindhed en for
loren Folkelighed fører med sig. Det er altsaa over
flødigt selv kun i m indste Maade at ændre Indven
dingerne mod Sønderjyllands oprindelige og rod
ægte Danskhed, Indvendinger, der stam m er enten fra 
fuldstændig Ukyndighed eller fra de forstyrrede 
H jærner hos Hjemmetyskerne, disse uhyggelige Fol- 
kevrag, eller endelig m aaske fra fanatiske stortyske 
Missionærer, for hvis Hovmod alt Dansk er en retløs 
Ubetydelighed.«« . . . .

Saadan skønner Appel. Han hører til de maade- 
holdne, hvis Maadehold im idlertid her viser sig at 
være af en særegen Art.

Dog større Interesse end Appels K arakterisering 
af Hjemm etyskerne fortjener de Undersøgelser, der 
for nu rigelig en M enneskealder siden er blevet gen
nemførte af en højtanset Historiker, der sidenhen 
har haft en afgørende Indflydelse paa Grænsedrag
ningen af 1920: jeg tæ nker paa Magister H. V. Clau
sen. Paa Grund af et yderst om fattende Enquêtema- 
teriale har han i 1894 i »Sønderjydske Aarbøger« 
publiceret en Afhandling: »Nordslesvig 1863—93«, der 
giver en indtrængende og sikkert ogsaa, saavidt 
Kendsgerninger fremføres, gennemgaaende paalide- 
lig Frem stilling af Forskydnigerne mellem Dansk 
og Tysk i G rænsedistriktet i den forannævnte Pe
riode. Undersøgelsen er yderst værdifuld, giver efter 
min Mening den bedste Oversigt over N ationalitets
forholdenes Udvikling paa Landet fra denne Tid, men 
desværre kan det ikke noksom betones, at Saglighe
den ikke i fjerneste Grad kan staa Maal med Under-
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sogeisernes Grundighed. En Inddeling efter det 
Princip, at alle Mennesker, der er gode og agtværdige 
dernede, er danske, og alle onde og modbydelige 
Mennesker dernede er enten Hjemmetyskere eller 
saakaldte blakkede, lader det jo fra Begyndelsen af 
staa k lart for alle og enhver, a t her vil det skorte 
stæ rkt paa Objektivitet. Denne Mangel paa Objek
tivitet forleder endogsaa Forfatteren til at bedømme 
en og samme Handling som god eller slet, alt efter
som den gaar til Gunst for Danskerne eller i m odsat 
Betning. Hvor nemlig Tysksindede gaar over i den 
danske Lejr, konstaterer han med Tilfredsstillelse en 
overlegen Selvbevidsthed, en voksende indre Styrke 
hos Danskerne, der gennem syrer Folkebevidstheden i 
det hele, hvorimod en Nyorientering til Gunst for 
den tyske Sag som Regel skal være Resultatet af 
Vold og Tryk. Med Tilfredsstillelse bem ærker han: 
»En ikke ubetydelig Del af de indkomne er heroppe 
blevet dansk, nogle både i sind og sprog, andre i 
sind men ikke i tale, a tte r andre nok i tale men ikke 
i sind. Det går måske flere som en Ham burgersadler, 
der taler dansk med sin kone, som e r fra Lippe-Det- 
mold; de kan til nød forstaa hinanden. I den grad 
virker Nordslesvigs overvældende danskhed, at m and 
og kone taler dansk sammen, skønt de dårligt kan. 
Kun ned mod Flensborg fjord beholder de i reglen 
deres tyske tale, men selv her finder man tyskfødte 
folk, som er ivrige d a n sk e ....«  Dette siges ligefrem 
med Stolthed; det er aabenbart Forfatterens Mening, 
at det a t lave Proselytter er en hæderlig Sag, saa- 
fremt det blot sker fra dansk Side. Ellers ikke, gud
bevares.

Dog nu vil vi nærmere orientere os om, hvordan 
det s taar til med Hjemm etyskerne; ikke med deres
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Styrke og Tal, for det interesserer her ikke, men med 
deres Mentalitet. Og da det viser sig, at H. V. Clausen 
til Trods for sine dybtgaaende og vidtrækkende 
Forskninger i næsten alle Tilfælde har m aattet kon
statere, at det er højst usle og foragtelige Grunde, der 
h a r bestemt Nordslesvigere til at slutte sig til det 
tyske Parti. Udtrykkelig bemærkes det, at Tyskhe
den — ved Siden af de Danskes Udvandring og ved 
Trykket fra oven — er bleven frem met »ved de da å r 
lige sider hos m enneskene: Forfængeligheden, m agt
sygen, begærligheden, ynkeligheden.« Jeg citerer — 
næsten mere for Morskabs Skyld, omendskønt Sa
gen er gravalvorlig: »Rent tåbelige årsager kan skabe 
Tyskere. En mand havde så flink en løjtnant at være 
oppasser for, mens han var soldat; så blev han tysk 
og har også fået sin fader draget med, mens denne 
tidligere var saa dansk, at han ikke vilde tale med 
en Tysker. — Den bedste er dog den mand, som gik 
over, da han kunde få sin so billigere bedækket af en 
Tyskers orne end af en Danskers, og når han kom
m er trækkende med soen til Tyskeren, giver demie 
ham  tilmed en halv bajer og en cigar. Af andre per
sonlige grunde kan nævnes: En har to døtre, som er 
tyske lærerinder; en blev ikke danebrogsm and, skønt 
han mente at have fortjent det; en vilde den danske 
regering ikke erstatte det tvangslån, han havde 
m åttet yde tvangsregeringen; en blev døv ved Dane- 
virke og fik ingen in valideerstatning fra dansk side; 
en deserterede i 1864 og m åtte skaffe sig et påskud
til at besmykke sin faneflugt m ed---- « Saadan gaar
Frem stillingen videre; det hele er en grov Forenkling 
af Motiverne, der i enhver Henseende maa føre til et 
Vrangbillede af Hjemm etyskhedens Mentalitet. H.
V. Clausen har endnu forsøgt at give en sam m enfat-
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tende K arakteristik  af de Tyskere, der findes indenfor 
et enkelt Sogn. Han vil — som han selv siger — 
præsentere fuldstændige Suiter af disse Tyskere, for 
derved kom m er m an straks de forskellige Typer ind 
paa Livet. Jeg vælger den Frem stilling, der gives af 
Tyskerne, som findes i Sognet betegnet D. Altsaa:

1) Første m atador i sognet. Dygtig m and med 
mange tillidshverv. Tysk af forfængelighed; har en 
preussisk orden. Blev brugt af en tidligere landråd 
som Spion. Agitator.

2) Energisk og begavet. Også dygtig i munden, 
både i god og ond mening; men fordrukken og på 
fallitens rand. Faderen var tysk; selv var han op
rindelig dansk, indtil han blev uk lar med herreds
fogden i den danske tid. Kan tysk.

3) Rejste til D anm ark for ikke at blive soldat, men 
da hans kæreste længtes efter ham, m åtte han for at 
komme hjem og blive gift med hende, gå over til 
Tyskerne. Gik så preussisk soldat og kan derfor lidt 
soldatertysk. Må hentes til valg.

4) »Et åfent hoi«, en begavet mand med åndelige 
interesser. Den eneste i herredet, der kender noget 
til tysk literatur, Konen er dansk og holder ham i 
ligevægt.

5) Ikke til at blive klog på. En siger, at han gærne 
vil slippe Preusserne, og at han kun er bleven tysk 
for at få lov til a t bosætte sig hjemme efter et ophold 
i Amerika. Andre siger, at han virkelig er tysk. For
fængelig, beregnende. Dygtig Landm and; rig. Kan 
»feit« lidt tysk.

6) Tysk ved arv. Vilde dog i 1870 grumm e nødig 
med til F rankrig  og kom til egnens danske leder for 
at søge råd. Denne foreslog ham at flygte til Fyn, 
men han var ikke modig ved det heller. »Så tager de
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jo min gård«. Med nogle andre Karle kom han dog 
ned til stranden for at blive sat over, men fiskerne 
var på søen, og den ene gjorde den anden ræd, saa 
enden blev, at de opgav at rømme, og vor mand 
m åtte med i krigen. Kan soldatertysk. Duer ikke 
meget. —

Alt dette ved H. V. Clausen at fortælle. Til Slut 
kom m enterer han saa: »Skarpt at skille forskellige 
kategorier ad, går ikke an, dertil er menneskene for 
sam m ensatte. Flere motiver kan virke sammen til 
at danne Tyskere, arv og forfængelighed, dum hed og 
fejghed.« Og efter at Tyskerne i denne Dur er ble
ven gennemheglet paa mange Sider, og efter at de 
saakaldte blakkede i tilbørlig Grad er bleven rakket 
ned, altsaa de, der s taar mellem de nationale Lejre, 
aander Forfatteren ligefrem befriet op, naar han om
sider naar saa vidt, for at kunne forherlige de danske 
Sønderjyders herlige Dyder og oprigtige stolte Sin
delag. »Så er vi da endelig gennem megen ynkelig
hed nået frem til det trofaste og m andshjærtede store 
flertal af det nordslesvigske folk, som hverken har 
tabt håb eller m o d .. ..«

Er det ikke en Selvfølge, at et saadant Folk af 
Underm aalere i kulturel Henseende, af slette og for
komne Subjekter, som disse Hjemmetyskere efter 
denne Frem stilling er, ogsaa efter Forfatterens Me
ning i en Haandevending m aatte kunne blive assim i
leret, naar de kom ind under det danske Kulturs og 
Folkelivs ophøjede Stade. Jo, det k u n d e  jo slet 
ikke gaa anderledes. H. V. Clausen siger det selvt 
Han beregner selv, at Nordslesvigs Landbefolkning 
kun om fatter G pCt. tysksindede, der virkelig er 
hjemmefødt. I denne Sam menhæng bem ærker han 
saa: »Og hvor mange af dem vil vedblive at være det,
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når landet igen bliver dansk? Ikke hver tredje, tør 
jeg rolig påstå. Den hele af Tyskerne konstig opførte 
bygning vil falde i støv.« Nu e r  Nordslesvig bleven 
dansk, men den her frem satte Profeti er ikke bleven 
opfyldt. Der eksisterer ikke nogen som helst Symp- 
toner paa, at Tyskheden er rede til at lægge sig hen 
og dø, saa nøjagtig man ogsaa opererer med sta tisti
ske Tal for at bevise, a t Tyskheden i det lange Løb 
ikke vil kunne hævde sin Stilling.

Men lad os se alvorlig paa Tingene. Hvori ligger 
det, at der overhovedet eksisterer Hjemmetyskere, at 
en Del af Befolkningen i Slesvig, selv med dansk 
Hjenrçmesprog, nu har slu ttet sig til den tyske Kul
turkreds, med al H jærtets Inderlighed og Kraft føler 
sig knyttede til det tyske Aandsliv eller — hvor saa- 
danne sublime højere Principper ikke er raadende 
— af Vane, Tradition, ydre Forhold, paa Grund af Af
finitet, af venskabelige eller forretningsmæssige For
bindelser ere tysksindede. G r u n d e n  e r, a t S l e s 
v i g  e r  G r æ n s e l a n d .  Her mødtes aandelig-kul- 
turelle Strøm ninger fra Nord og Syd allerede Aar- 
hundreder igennem, her har bestemte statsretlige Ud
viklingstendenser været bestemmende for, a t det 
Tyske allerede i en Tid, da dets Kvalifikation som en 
for det m agtpolitiske Spil vægtig national Faktor 
endnu slet ikke var erkendt, kunde vinde frem mod 
Nord, langt op i Slesvig. Og denne Udvikling danner 
Grundlaget for, at der sam tidig med, at Nationali- 
tetsideeen bryder igennem indenfor de forskellige 
evropæiske Samfund, ogsaa i Slesvig-Holsten træ k
kes nationale Skillelinier op. Og her endog med 
større Intensitet end andetsteds, med voldsommere 
Rystelser af Sam fundsordenen, og med mere vidt
rækkende Virkninger og Følger. Jeg har allerede
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paavist, hvordan Tysk og Dansk paa denne Maade 
kom til a t staa overfor hinanden. Danm ark tabte 
mest i sin nationale Sag, da det havde Magten i 
Slesvig i Tiden mellem Krigene, og sidenhen tabte 
Prøjsen-Tyskland det meste af sin Position i Nord
slesvig, da de herskede over Landet og troede at 
kunne regere Folket med haard Haand. Den m agt
politiske Indstilling overfor det i folkelig Henseende 
fremmede Element var i begge Tilfælde Agens til det 
Frafald, der indenfor Befolkningen stadig h a r gjort 
sig gældende overfor den herskende Stat siden Mid
ten af forrige Aarhundrede. Staten troede med Vold 
at kunne fratage Grænsefolket dets Særpræg, dets 
særegne Interesser og Aspirationer, at kunne assim i
lere, absorbere, opsluge, opsuge M indretalselementet, 
men Staten magtede ikke den Opgave, den havde 
paataget sig. Dette er en Kendsgerning, og det er 
derved ganske ørkesløst at drøfte det Spørgsmaal, 
hvorvidt Danskerne havde større Ret end Tyskerne 
til at gennemføre eri Denationaliseringspolitik. Cor
nelius Appel er i den ovennævnte Afhandling inde 
paa den samme Tankegang, vi nuom stunder ofte 
træffer paa i den danske offentlige Mening: overfor 
den hjem metyske Befolkning er det derefter beretti
get system atisk at fremme Assimileringsprocessen, 
for det er kun — efter nyere Terminologi — Aftysk- 
ning; men Germ anisering paa SI esvigs Grund er og 
bliver en Forbrydelse overfor alt folkeligt Liv, maa 
efter den samme Version føre til kulturel Afmagt, 
folkelig Død, er kort sagt ren og skær Denationali- 
sering, Gewalt. Denne Sondring kan ikke godken
des. Danskerne brugte Vold før 1864, og Prøjsernes 
Frem færd efter 18G4 var derfor de facto til en vis 
Grad Lige for Lige! Det kan bestemt ikke nægtes.
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D e t  k a n  jo , efter de herskende naturlige etno
grafiske og geografiske Forhold, slet ikke være an
derledes, end at der i Grænseom raadet hersker højst 
forskelligartede folkelige som nationale Interesser og 
Orienteringer, at ogsaa et Antal af M ennesker er til
stede, der s taar mellem Lejrene og er vaklende 
overfor de Indvirkninger, de fra de forskellige Sider 
er udsatte for. Slesvig giver netop i sine ejendom
melige Sprogforhold et særligt indtrængende Bevis 
for, hvor kom pliceret disse Forhold m aa og kan 
være. I selve Nordslesvig er paa Landet den jyske 
Dialekt frem herskende, men i mange Variationer, 
der af en Hjemmefødt let kan skelnes og uden videre 
forraader Vedkommendes Hjemsted. Da jeg i Fe
bruar 1920 skulde ledsage et Tog med Afstemnings
berettigede fra Køln hjemefter, kunde jeg alene der
ved, at jeg ved Gennemgangen af Jernbanevognene 
lyttede til de Hjemrejsendes Tale, konstatere, hvilke 
Landsmænd i snævreste Forstand der havde samlet 
sig i de enkelte Kupeer: om det f. E. var Folk fra Aa
benraa- eller Haderslev-Egnen, om det var Alsingere 
eller Vesterboer. Selv altsaa langt ude i det Frem 
mede havde denne Særegenhed i Talen ikke tabt sig, 
til Trods for, at mangen en m aaske i mange Aar ikke 
havde haft Lejlighed til a t tale sit Hjemsprog. Ved 
Siden af den danske Dialekt tales i de nordslesvigske 
Byer ikke saa lidt Højtysk, hvad der m aaske er sær
deles paafaldende i Sønderborg, og til Dels ogsaa 
Plattysk, særlig ude i det sydvestlige Hjørne af 
Landsdelen, i Tønder- og Højer-Egnen. Rigsdansk 
tales selvfølgelig af alle Indvandrede fra norden 
Kongeaaen, og ogsaa i ikke saa faa hjem medanske 
Fam ilier, der vil med i Tiden, og nu ikke finder det 
pænt mere, at tale Dialekt. Hvorvidt der endnu paa
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det danske Statsom raade tales Frisisk, er mig ikke 
bekendt, om endskønt jeg sikkert tør gaa ud fra, at 
Sproget i enkelte Fam ilier ovre ved Vestkysten, sær
lig ude ved Kogene, endnu benyttes, i det m indste 
ikke er glemt. Tager vi saa endnu Hensyn til, at 
Sproget endnu langtfra altid dækker Sindelaget, og 
at selve Sprogfamilierne ikke uden videre, i det 
m indste ikke fuldkommen, lader sig subsumere under 
de to Overbegreber Dansk og Tysk, — jeg tæ nker paa 
Frisisk — saa faar vi først et Indtryk af, hvor umaa- 
delig vanskelig Nationalitetsforholdene i Nordslesvig 
m aa være.

Hvor ofte er det ikke bleven paapeget, hvordan 
Skillelinierne gaar m idt igennem Fam ilierne, hvor
dan Mennesker af en og samme Slægt har absolut 
m odsatte nationale Tilknytningsforhold. H. V. Clau
sen fortæller, at han havde hørt om to Brødre, der 
boede samm en og havde et Skab til fælles Brug; over 
den ene Dør var der anbragt et Danebrog, over den 
anden den prøjsiske Ørn; Sindelaget skilte dem 
altsaa. Clausen m ener dog, at saadanne Forhold 
var sjældne. Det er muligt, at denne Formodning 
stem mer for Halvfemserne; n u  gælder det bestemt 
ikke mere. Jeg kender flere Tilfælde, hvor Søskende 
s taar i forskellige Lejre, og vil her kun pege hen paa 
et særligt betegnende Tilfælde: Grev Otto Didrik 
Schack til Schackenborg, der er Am tmand i Tønder 
og en af de mest ansete danske Embedsmænd i Græn- 
seomraadet, medens Broderen Grev Christian Schack 
er prøjsisk Overførster og Prem ierløjtnant i den tyske 
Hær. Hjemmetyskere findes i et stort Antal af Fa
m ilier dernede, ogsaa f. E. i H. P. Hanssens. Hvor 
Faderen eller Bedstefaderen før var tysk, er Sønnen 
dansk, og omvendt; efter Sigende, og m aaske med
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Forbehold, kan her nævnes Nis Nissen og H. C. Lei. 
Vi ha r hernede danske Mænd med Navne som Be
cker, Fischer, Kaufmann, som Deichgräber og — og- 
saa et meget bekendt Navn, om endskønt Navnet af 
en Indvandret nordfra — Seidenfaden. Vi har hjem 
metyske Fam ilier med Navne som Kragh, Kjær, 
Kolmos, Nørrelykke, Skau, Rasmussen, Petersen, 
Jørgensen, Jessen, Fuglsang, og med mange andre 
Navne af dansk Afstamning. Den tysk-socialdemo
kratiske Borgm ester i Sønderborg hedder Jacobsen, 
den tyske Borgmester i Tønder hedder Thomsen. 
Saa um aadelig brogede er Nationalitetsforholdene. Et 
Vidnesbyrd herom er endnu de ejendommelige Frem 
toninger, der dernede i vore Dage kan spores indenfor 
L itteraturens Verden: Dansk-Friseren M artin Lo
renzen publicerer sine Digte paa Dansk, Tysk, P la t
tysk og Frisisk, Lægen Hans Storm i Graasten sine 
Digte paa Dansk og Tysk, Marcus Lauesen har i sine 
»Guds Gøglere« skænket os en Poesi af moderneste 
Tilsnit, hvorved han næsten helt fornægter sin 
Sam hørighed med Hjemlandet, Alsingeren Martin 
N. Hansen giver jordbundne D ialektskildringer i 
Vers. Thora Hartw ig skriver sine litterære Arbejder 
paa Tysk, den purunge Forfatterinde Margethe Dodt 
har fornys publiceret en Roman paa Dansk. Ved Si
den af disse Forfattere bør saa for en Gangs Skyld 
nævnes en af de dybeste og stærkeste Personlighe
der indenfor den fremvoksende hjemmetyske Front, 
én, som desværre blev et Offer for Krigen; jeg tæ n
ker paa min nærmeste Ven Johannes Lorenzen, hvis 
Digte jeg til Dels publicerede i Aarene 1914 og 1915, 
Digte, der røber Kraft og Inderlighed, og en dyb Kær
lighed til det tyske Sprog og til tysk Væsen, og som i 
enhver Henseende nok kan staa Maal med det Bed-
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ste, der blev skrevet af tyske Digtere i denne Periode, 
som W alter Flex, Heinrich Lersch og Max Barthel. 
Johannes Lorenzens dybeste Følelse finder vel det 
mest gribende Udtryk i Slutningslinierne af Digtet: 
»Altjahrzeilen«.

Doch wisst, wenns kam, dass ich da draussen bliebe,
Ich starb für Freiheit, Ehre, und aus heisser Liebe.

Men tro heller ikke, at den nordslesvigske Be
folkning paa Grund af denne Mangfoldighed af ku l
turelle Strøm ninger og nationale Interesser ikke har 
formaaet, igennem sine egne at kunne give sin 
Indsats til Fremm e af Videnskaben. Tværtimod! 
F ra min nærm este Hjemegn, Nørreherred paa Als, 
stam m er to/Professorer, der har deres Virkefelt i Kø
benhavn: Prof. Jakob Nielsen ved Polyteknisk Lære
anstalt, og Prof. Jespersen paa Landbohøjskolen. F ra  
samme Egn stam m er ogsaa Sanskrit-Forskeren Dr. 
Hans Jørgensen. Paa den anden Side er f. E. Pro
fessorerne ved Kiels Universitet Otto Scheel og Carl 
Petersen fødte Nordslesvigere. Og hvilken Andel har 
ikke den unge tysk-nordslesvigske Generation i Ef- 
terkrigsaarene opnaaet i Hjemlandets, d. v. s. slesvig- 
holstensk Forskning: som Karl Alnor, Jens Jessen, 
Hans Fuglsang, Harboe Kardel, Hans M artin Johann
sen, Max Rasch, Nicolai Haase, Peter Langendorf, 
Georg Helmer, Thyge Thyssen, Elisabeth Kardel og 
Jens Samsøe. Nej, Livet er rigt og stort dernede, 
naar vi ser det under denne Synsvinkel, og da kan 
vi slet ikke ønske nogen Forandring. Da bliver for 
os det national-kulturelle Vekselspil til en Rigdoms
kilde, og som saadan vil vi gerne bevare det, ja 
b u r d e  vi bevare det.

N aar m an nu fuldtud anerkender denne Dobbelt
hed — eller om man vil — Flerdobbelthed "i Grænse-
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befolkningens aandelig-kulturelle Liv, og udfra en 
saadan Anerkendelse ærlig vil udlede Konsekven
serne, saa vil m an uden videre naa til en Billigelse 
af det Krav, at Dansk og Tysk i Grænseom raadet bør 
staa ligeberettiget ved Siden af hinanden. Tyskheden 
bør respekteres uden nogetsomhelst Forbehold, og 
Spørgsmaalet, hvordan det kan forklares, at en Sles
viger med Jysk som Modersmaal kan være tysk
sindet, bør staa hen. Tilhørsforholdet til den ene 
eller anden K ultur er hos den enkelte dernede ikke 
alene et gennem Menneskets Væsen og N atur betin
get Forhold, som det m aaske b u r d e  være, men nu 
engang ikke kan være. Derimod er det i mange Til
fælde en ren og skær Villiesag, og jeg tør hævde, at 
ingen er kom petent til at drage en H jem m etysker til 
Ansvar, fordi han af fri Beslutning har sluttet sig til 
Slesvig-Holstenismen, fordi han gennem en Villies- 
akt, der kan have mange forskellige Grunde, føler 
sig som Tysker. For mig s taa r det klart, at mangen 
en Slesviger af Troskab mod sit Hjemland, mod sin 
særegne slesvigske Folkelighed, paa Grund af en vis 
Traditionsbundethed slet ikke k a n  være andet end 
tysksindet: de Elementer, rigsdansk Levesæt og Tan
kegang indebærer, vil naturnødvendig gennemgaa- 
ende være ham fremmede; han vil staa uforstaaende 
overfor dem, om trent m aaske som en Atheist m aa 
staa uforstaaende overfor Grundvigianismen. Paa 
den anden Side kan jeg saa godt forstaa, at en Sles
viger af ligesaa ærlig Overbevisning og ud fra den 
stærkeste Ansvarsfølelse overfor sig selv er Sønder
jyde og staar afvisende og fremmed overfor alt, hvad 
der er tysk. Og vi har jo noksom Erfaringer for, at 
saadan en dansk Nordslesviger mangen en Gang 
m angler alle Forudsætninger for en rolig og saglig
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Bedømmelse af det Tyske, f. Eks. af visse Fortrin, den 
prøjsiske Forvaltning havde i Sam menligning med 
den nuværende danske. Men sluttelig er det ogsaa 
en Selvfølge, at en vis Befolkningsdel i Grænseom- 
raadet staar mellem N ationaliteterne, enten paa den 
Maade, at den søger at tage Del i begge Kulturers 
Aandsliv, som her brydes, at de tager det Gode, hvor 
end det kom mer fra, og finder Rigdom i den aande- 
lig-natiönale Udveksling, der foregaar i Grænseom- 
raadet — eller at der er enkelte, der s taar vaklende 
mellem begge Lejre eller overhovedet afvisende 
overfor Nationalitetsproblem et. Disse Kredse, der 
ikke ved, hvorhen de nu egentlig hører, men dog 
som Regel er særlig stærke i deres Slesviger-Følelse, 
fortjener saa sandt ikke at benævnes som »den sli
mede Masse«, som H. V. Clausen gør det. Vi finder 
her ofte de bedste og værdifuldeste Mennesker, og 
ikke alene disse ynkværdige Skrog, man i Alminde
lighed form oder i de saakaldte blakkedes Rækker. 
Men: overfor denne Brogethed i Nationalitetsforhol
dene i Nordslesvig kan der kun gives e t  Løsen: Re
spekt for Menneskenes Sindelag, hvadenten de er 
dansk eller tysk eller endog internationalt henholds
vis intereuropæisk orienterede, hvadenten de taler 
tysk, dansk, frisisk, plattysk eller jydsk, hvad enten 
de — uafhængig af deres sproglige Inklinationer — 
søger deres T ilknytning til dansk eller tysk Kultur, 
eller nu i Radioens Tidsalder efter Evne retter deres 
Blik udefter og i deres aandelige Udlængsel nærm est 
er Europæere. Denne Fordring: Respekt overfor en
hver Mands Sindelag, er saa nemt gjort gældende; 
men hvor vanskeligt det er at gennemføre den, vi
ser jo tilfulde den standende Grænsekamp, eller an
derledes form uleret Danm arks henholdsvis det dan-
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ske Folks Forhold overfor den Del af den slesvigske 
Befolkning, der af den ene eller anden Grund staar i 
Opposition overfor de Grundkræfter, der bestemmer 
selve det danske Folks nationale og kulturelle Liv, 
saavel som dets statslige Tilværelse.

Lad mig im idlertid først selv klare Spørgsmaa- 
let, hvad jeg m ener om Hjemm etyskhedens Oprin
delse.

Af den Frem stilling, jeg gav efter Appels og Clau
sens Afhandlinger, viser det sig, at man fra dansk 
gide er tilbøjelig til at antage, at det som Regel har 
været de laveste og uværdigste Motiver, der har for
anlediget Tyskerne i Slesvig til a t orientere sig mod 
Syd. Denne Anskuelse er endnu fremherskende. 
Morten Kam phøvener skrev forrige Aar en Artikel 
om den hjem metyske Bonde Thomas Schmidt fra 
Hovslund og karakteriserede ham  som »Manden 
uden Fædreland«. Helge Knudsen fortalte ved en an
den Lejlighed i det samme Blad, at det hovedsagelig 
var Hjem m etyskerne og Sam lingsmændene — der 
ogsaa er kendte her som »Leisvende« — der ikke 
kunde klare sig i den økonomiske Krise, paa Grund 
af manglende Dygtighed og Vindskibelighed. Knud
sen blev im idlertid tilrettevist af A. Svensson, der 
udfra sit nærm ere Kendskab til Grænseforholdene 
hævdede, at m angen Gang just de driftigste og bed
ste Landm ænd sad haardest i det, fordi de i Perioden, 
da der .herskede Pengerigelighed, havde overtaget for 
stor en Gæld. Og indenfor disses Rækker fandtes i 
lige stor Grad baade Hjemmetyskere og Tilhængere 
af Selvstyretanken. Kort og godt: Omdømmet om 
os er endnu ikke særlig godt. Men h v e m er vi saa 
i Grunden?

Det kan roligt paastaas, at Spørgsmaalet ofte er
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bleven stillet, men aldrig egentlig besvaret, endsige i 
fyldestgørende Grad behandlet. Vil en nationalsindet 
Mand undersøge dette Problem, skorter det som Re
gel paa Uhildethed, og en saglig Vurdering af Moti
verne og Resultaterne fattes. Det viser den danske 
Kritik, det træ der im idlertid ligesaa tydeligt frem, 
naar Problem et drøftes fra tysk Side.

Naar jeg nu vil forsøge at klare Skærene, m aa 
jeg først rekurrere paa det h i s t o r i s k e  G r u n d -  
la g .  En Aarsagsrække m aa sikkert søges i, at det 
egentlige aandelige Liv, der efter Reformationen kom 
ind i Landet ved Kirkens Hjælp, for en stor Del blev 
baaret af tyske Præster, og at disse Gejstlige i lange 
Tider som de i egentlig Forstand førende Personlig
heder indenfor Almuen kunde tilegne sig en Indfly
delse, der gav det Tyske en vis overlegen Stilling 
indenfor Samfundet. Hvem der havde særlige aan
delige Interesser i Befolkningen, m aatte derefter som 
Regel have Trang til at leve sig ind i tysk Kultur, og 
denne Trang var i en lang Periode naturnødvendig 
særlig stor, saalænge selve det danske Aandsliv i 
høj Grad blev behersket af den tyske Intelligens, der 
raadede i Danmark. En anden Aarsagsrække m aa 
søges i Modsætningsforholdet, der ha r de særlige 
statsretlige Forhold til Udgangspunkt, som fordum 
herskede i Slesvig. Folket i den hertugelige Del 
følte sig som noget andet end Folkefællerne, der til
hørte den kongerigske Del. Disse fra Begyndelsen 
af alene i det Statsretlige motiverede M odsætninger 
slog saa senere, da N ationalitetsideen brød frem, om 
i nationale Modsætninger. Jeg er tilbøjelig til at an
tage, a t vi her har de to væsentlige Aarsagskomplek- 
ser, der ræ kker tilbage i Tiden fra før Begyndelsen af 
det 19. Aarhundrede. Sidenhen, i Løbet af det 19. Aar-
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hundrede, er det, som allerede skildret, Kampen mel
lem Slesvig-Holstenismen og den danske Nation, der 
fører til en Skærpelse af de nationale Forhold, til 
Vækkelsen af Bevidstheden om en Folkelighed, til 
hvilken m an udfra sit Væsen, sine særlige Anlæg og 
Interesser m aa søge sin Tilknytning, m aa bestemme 
sit Tilhørsforhold. Modsætningen Dansk-Tysk træ 
der frem allerede længe før Midten af forrige Aar- 
hundrede, bliver sidenhen frem herskende, efter at 
Hertugdøm m ernes Saga er endt og Landene ere ble
vet prøjsiske. Og n aar vi nu koncentrerer vore Be
trag tn inger paa Forholdene i Nordslesvig, saa vil vi 
kunne konstatere, at der foruden visse traditionelle 
Forbindelser særlig er to Tankerækker, der træ der 
frem i den folkelig-nationale Udvikling: nemlig paa 
tysk Side Ideeen om Opretholdelsen og Hævdelsen 
af en mægtig og kraftfuld Stat: den tyske Nation — 
og paa dansk Side: Tanken om Frem elskning af et in
dre Danm ark, vel bedst karakteriseret ved Digteren 
H. P. Holsts Ord:

For hvert et Tab igen Erstatning findes,
Ilv ad  udad  tabtes, det m a a  in d ad  vindes.

Det tyske Slesvigs Længsel er — naturligvis cum 
grano salis — rette t mod et større Tyskland, Op
højelsen af den ydre Magt, det danske Slesvigs dybe
ste Følelser rettet mod et indre Danm ark, Fordybel
sen og Berigelsen af de sjælelige Kræfter, hvorved 
G rundtvigianism en og den folkelige Opdragelse gen
nem Folkehøjskolen viser Vejen fremefter. De In
tellektuelle og aandeligt Interesserede, der søger ind 
til det Væsentlige i Menneskelivet, vil kunne hævde, 
a t Danskeren ved en saadan Konfrontation af Moti
ver og Maal har valgt den bedre Del, og jeg personlig
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vil ikke uden videre kunne opponere mod saadan en 
Bedømmelse. Men jeg tør dog paastaa, a t Begej’ 
stringen for en Nation, der er mægtig og stæ rk og 
kæm per sig frem til sin Storhed, ogsaa er ædel og 
god, og vi h a r jo Beviser for, a t ogsaa nordiske Men
nesker h a r kunnet begejstres for den Kraft, den tyske 
Nation udfoldede siden Begyndelsen af Tredserne, 
som f. E. Bjørnstjerne Bjørnson i Signalfejden i 
Slutningen af 1872.

Men saa kom mer Spørgsmaalet. Ja, hvordan er 
det saa bevendt med det s j æ l e l i g e  I n d h o l d ,  
der bestem mer Hjemm etyskernes Væsen og N atur? 
Og fra dansk Side peges saa i denne Sam menhæng 
hen paa, at disse Slesvigere dog lever paa Dansk og 
tæ nker paa Dansk men alligevel tør sige, a t de er 
Tyskere. Det hævdes — som f. E. af Morten Kamp- 
høvener — at deres Forbindelse med tysk K ultur ikke 
er Frugten af en virkelig Indlevelse i det tyske. Det 
er noget villet, noget uvirkeligt . . . .  N aar en dansk 
Forfatter har sagt, at det nationale er det irrationel
les Realitet i et Folk, saa gælder det naturligvis og
saa for Hjemmetyskeren. Men saa betoner Kamp- 
høvener, at det nationale blot ikke hos denne er no
gen Realitet, og resum erer, a t m an derfor kun kan 
beklage Hjemmetyskeren. »Det tyske har i Virke
ligheden kun i m p o n e r e t  ham.« Jeg mener, at 
en dansk Mand, for sin nationale Selvagtelses Skyld, 
ikke burde tale saa nedsættende om den nationale 
Modstander. Men bortset derfra: vi h a r jo et aan- 
deligt Hjemsted, der er værd at leve i, Slesvig-HoL 
sten, og vi har jo et stort Frem tidsm aal, det stortyske 
Rige, der saavidt m uligt skal omfatte alt, hvad der er 
tysk, og hvis Styrke ikke skal ligge i den rent ydre 
Magt, men i de aandelig-sjælelige Rigdomme, det
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form aaer at bycle paa. Naar man ser nøgternt paa 
Forholdene, vil m an rask kunne konstatere, at Her
tugdømmernes K ultur og Historie saa sandt ikke er 
blottet for ejendommelige og dybe Livsværdier, der 
kan fastholde og binde den, der føler sig draget hen 
til dem. Tværtimod! Vi har store H jem stavnsdig
tere, vi sæ tter højt: som Friedrich Hebbel, Theodor 
Storm og Klaus Groth, som Timm Kröger, Johann 
Hinrich Fehrs og Hans Friedrich Blunck, vi har vore 
store Malere, som Feddersen og Jessen, Dettmann og 
Fahrenkrog, Emil Nolde og Ernst Barlach, vi har 
vore store Videnskabsmænd og Filosoffer, som Histo
rikerne Theodor Momsen og Georg Niebuhr, som 
A grarhistorikeren Geog Hanssen, Juristen  Nicolaus 
Falck, Pædagogen Friedrich Paulsen og Filosoffen 
Julius Langbehn, vi har vore store politiske Fore
gangsmænd, som Dahlmann og Uwe Jens Lornsen. 
Og Slesvig-Holsten er for os Vejen til Tyskland, ikke 
alene geografisk set, men i Særdeleshed ogsaa paa 
det aandelig-kulturelle Omraade: er for os Vejen til 
de uendelige aandelige og sjælelige Goder, Tyskland 
i det hele form aaer at byde den, der søger dertil. 
Derfor: Hjemm etyskerne h a r  et aandeligt Hjemsted 
i den Landsdel, de er jordbundne i, ligesaa godt som 
den danske Befolkning har det i selve Slesvig. Hvor 
stæ rkt den tyske K ultur kan virke dragende, ved jo 
ogsaa en stor Del af det danske Folk, og fra en af de 
hedste tyske Mænd dernede fra har vi jo endog Vid
nesbyrd om, at den fuldstændig kan drage en Mand 
bort fra den danske K ulturkreds og det danske 
Folkeliv, nemlig fra Erich Schlaikjer. Han siger selv 
derom: »Naar et Menneske saaledes ha r faaet sine 
dybeste kulturelle Indtryk fra tyske Tænkere og i 
tyske Ord, saa er han annekteret, og denne Anneksion
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ophæves aldrig mere. Han kan m aaske bevare en 
varm  Kærlighed til Danmark, en Kærlighed, der er 
blandet med en Smule stille Melankoli — han kan 
m aaske være en modig og m andig Kæmper for Dan
skernes politiske Ligeberettigelse og Selvbestemmel
sesret, han kan fremme og støtte Danskernes Sag 
paa alle Maader, men é t kan han aldrig mere — han 
kan ikke selv blive dansk. Det Stykke Sønderjylland 
er tabt — uigenkaldelig og for altid. Forfatteren af 
disse Linier — siger Schlaikjer saa til Slut — har 
en Smule Ret til at skrive om denne Proces, thi han 
er selv en af dem, der har prøvet den i deres eget 
Liv.« — — De national-kulturelle Indflydelser fra 
Syd har altsaa en dybtgaaende Kraft, der næppe kan 
overvurderes, de har spillet en betydelig Rolle for 
mangen en aandelig interesseret Hjemm etysker og 
gennem den virket paa bredere Lag i Befolkningen 
dernede, og denne Udvikling er efter min Mening i et 
og alt forsvarlig. Naar saa desforuden tages Hen
syn til, at den ejendommelige Karakterdannelse, 
der maa anses som specielt prøjsisk og har faaet sin 
filosofiske Udtydning i det bekendte Kantske P rin 
cip: Du skal! — d. v. s. at besidde Villien til at handle 
efter det kategoriske Im perativ i sit praktiske Liv 
— har sat sit Præg paa en vis Del af den nordsles
vigske Befolkning, saa vil jeg hævde, at ogsaa det 
har været af det Gode, har tjent til en Berigelse af 
det sjælelige Indhold, der bestem mer Hjem m etysk
hedens Position.

Men dermed skal ikke være sagt, at det i et og 
alt er forsvarlige Grunde, der har givet Stødet til 
Hjemm etyskhedens Opstaaen. Blot bør der proteste
res mod, at Usselhed, Forfængelighed, og andre m in
dre hæderlige Grunde i saa meget stæ rkere Grad
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skal have været afgørende for en Orientering mod 
Syd end for Befolkningens Fastholden ved dansk 
Sprog, Skik og Kultur. Hvor f. E. Traditionen spil
ler ind og Børnene følger i Forældrenes Spor, vil et 
Forsvar efter m it Skøn som Regel med Rette kunne 
blive ført; men ogsaa hvor den unge Slægt gaar an 
dre Veje, bør man — selv om det m aaske ikke kan 
fuldt forstaaes — respektere denne Udvikling. Hvor 
den enkelte staaer eller vil staa som nationalsindet, 
er en Sam vittighedssag; der bør vi anerkende, at 
»det Sted, du s taar paa, er hellig Grund«.

H. V. Clausen tager etsteds selv lignende Grunde 
i Betragtning som de, der her er bleven fremsat. 
Han siger nemlig ogsaa i den ovennævnte Afhand
ling: »Lad os tilsidst høre, hvad en hæderlig, anset, 
fornuftig og rolig Tysker har for argum enter; det er 
en am tsforstander i Tønder am t: Først er der »die 
verbriefte rechte«, som grundlagde den slesvig-hol- 
stenske stat, der h a r sin hævdvundne berettigelse. 
Så er det Tyskland, man nu har faaet til fædreland, 
verdens første ku ltu rsta t, og som medlem af den bli
ver man delagtig i de goder, ku lturen  giver; så er 
Tyskland den bedst regerede stat, hvor den største or
den hersker. Endelig er Tyskland den mægtigste og 
mest ansete sta t i verden med den friske prestige. 
Derfor er det bedst at være borger i dette samfund.« 
Og som dansk Mand tilføjer han: »Man forstår til 
en vis grad m andens ræsonnement, men ikke, at 
disse grunde overdøves af blodets, sprogets og hjær- 
tets rost, og at hans Øje er lukket for den uretfæ rdig
hed, denne k u ltu rs ta t daglig øver, og den sorg den 
avler.« Det sidste lader jeg gælde, det første, udfra 
min Indstilling, der nu vil være bekendt, ikke. For
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der overses det Afgørende: Slesvigs K arakter som 
Grænseland.

Troskab mod det Hævdvundne i Sprog og Kultur, 
Troskab mod overleverede historiske Reminiscencer 
og Sam menhæng er ogsaa det, der den Dag i Dag knyt
ter Hjemm etyskerne til den tyske Nation og til det 
tyske Folk. Men derudover bør der m aaske tages 
Hensyn til en vis Oppositionsaand, der særpræger 
Grænsebefolkningen i det hele og naturligvis der
med ogsaa den tyske Del. Erich Schlaikjer har en
gang fundet et fornøjeligt Billede for den Kendsger
ning, at den slesvigske Befolkning vil have Lov til 
at være sig selv og at raacle sig selv. — »»Slesvigeren 
er stilfærdig, trofast og af en nordisk træg Udholden
hed, som kan udarte til Egenraadighed. Naar en 
slesvigsk Bonde s taar ved en Korsvej og i sit Indre 
h a r besluttet a t gaa til højre, saa behøver blot nogen 
at raade ham  til det samme. Saa vil Slesvigeren 
maale ham  med Blikket og sige: »Jeg ved vel nok 
bedst selv, hvilken Vej jeg skal gaa«, og saa gaar han 
til venstre.«« Der er meget rigtigt i denne Iagtta
gelse, hvis Frem stilling sam tidig vidner om Forfat
terens Lune og Vid. Men selv om det er saadan: 
Hjemmetyskhedens Opposition i Nutiden bunder dog 
meget dybere, er meget fastere underbygget, end at et 
saadant K arakterpræ g alene kunde give F ork larin
gen. Hovedpunkterne, der betinger Modsætningen, 
skal her i al Korthed fremføres:

1. Vi anerkender Selvbestemmelsesretten som det 
uomgængelige Grundlag for Slesvigs statsretlige Stil
ling, men vi anerkender ikke og kan ikke anerkende, 
at Selvbestemmelsesrettens Principper er sket til
strækkelig Fyldest ved Grænsereguleringen af 1920 
med dens Zoneinddeling og de forskellige Afstem-
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ningsregler indenfor disse Zoner. At Afstemningen 
m aatte finde Sted, vil næppe blive bestrid t af nogen 
ansvarlig tænkende Tysker, selv om Kravet altid  bli
ver opretholdt, at en Grænseordning i Slesvig ene 
og alene maa blive gennemført paa Grund af en di
rekte Forhandling mellem Danm ark og Tyskland. 
Men Grænsen blev ikke lagt der, hvor den efter Af
stem ningens Resultater skulde være bleven lagt: 
nemlig efter Princippet: lige store Ofre paa begge 
Sider af Grænsen. D anm ark burde have accepteret 
Tanken om en Grænseregulering, der saa nogenlunde 
havde svaret til Tiedje-Linien og var bleven ført nord
lig om Tønder og Højer. Da det ikke er sket, opret
holdes fra vor Side Grænserevisionskravet. Efter 
min Anskuelse burde saa ved en eventuel Nyordning 
af Grænseforholdene de Retningslinier danne G rund
laget, der er blevet opstillet af den hamborgske Fol
keretslæ rer Laun: Afstemning efter m indst mulige 
Forvaltningsenheder, og Grænsedragningen efter en 
Linie, der lægger lige store M indretal paa begge Si
der af Grænsen.

2. Vi anerkender ikke den Skoleordning, der er 
bleven tilstaaet det tyske Mindretal, som fyldestgø
rende. Sikkert kan det ikke nægtes, a t den er ene- 
staaende liberal, og at det viser sig, at m an har lært 
af de Fejl, Prøjserne har begaaet paa Skolevæsenets 
Omraade. Men en Ordning, der i første Række gen
nemføres af Klogskabshensyn, vil aldrig kunne være 
godt nok underbygget; Retfærdighedssynspunkterne 
maa her til yderste Konsekvens være bestemmende, 
og de m aa saa føre til Anerkendelsen af, at M indre
tallets Skolevæsen skal holdes det mest mulige 
udenfor statlig Indflydelse, og at M indretallet bør 
beskyttes i dets Eksistens. Denne Ordning m aa
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kunne gives, saafrem t der haves Garanti for, at 
M indretallet i Henseende til Ordningen af de sta ts
retlige Forhold godkender, at Retsprincippet, og ikke 
M agtprincippet, skal være afgørende, og en saadan 
G aranti er efter m it Skøn under de nuværende For
hold givet i en tilstræ kkelig  Grad. Derfor vil Hjem- 
m etyskheden altid opretholde Kravet om Gennem
førelse af en Kulturavtonom i, der in concreto f. E. 
m aa føre til, at der indsættes særlige tyske Skole
kom missioner for de tyske Skoleafdelinger, og at der 
gives Mulighed for, at Børn fra tyske Hjem ved tysk 
Uddannelse kan føres frem til den danske Studen
tereksam en. Vi gør Krav paa en tysk Intelligens i 
Nordslesvig ogsaa for Frem tiden, og ønsker at sikre 
os den derigennem, a t vi faar Muligheden til højere 
Skoleuddannelse paa Tysk for vor fremvoksende 
Ungdom.

3. Med al Energi vil vi rette vor Kamp mod den 
Opsugningsidee, der i saa frem trædende Grad har 
været bestemmende for den hidtidige danske Min
dretalspolitik og endnu er det ledende Motiv for den 
Politik, der fra alle danske Partiers Side ønskes 
gennemført overfor Tyskheden i Nordslesvig. Kam
pen rettes her mod den Tankegang, der har faaet sit 
prægnanteste Udtryk i H. P. Hanssens Ord: »Jeg 
haaber, at Tyskheden i Nordslesvig i Løbet af Tiden 
vil optæres, optrævles, sm uldre hen og dø ud.» Saa 
ofte der den Dag i Dag vises hen paa det særegne 
Forhold, at Tyskheden i Grænselandet til to Tredje
dele bestaaer af Hjemmetyskere, staar dog uden al 
Tvivl Tanken bagved, at denne Befolkningsdel m aa 
kunne assimileres. Jeg har ved Lejlighed skarpt og 
tydeligt karak teriseret mit Standpunkt til Opsug- 
ningspolitiken i et tysk Foredrag, hvor jeg ved en
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Sam m enligning mellem tysk og dansk Stræben for 
at clenationalisere M indretallet siger: »»Das Prinzip 
der Assim ilierung und E lim inierung der M inorität 
durch das Herrschaftsvolk ist auch heute noch 
Leitmotiv aller politischen M assnahmen. Die Min
derheit gilt noch heute als unerw ünschter Bestand
teil der Nationen, den es möglichst schnell zu be
seitigen gilt. So war es einst, so ist es heute noch! 
Das Prinzip ist also dasselbe geblieben, nur die 
Mittel, derer man sich zur Erlangung des Zieles zu 
bedienen sucht, sind andre geworden. F rüher galt 
es — um  die sattsam  bekannten W orte Kollers zu 
verwenden — »die Ruhe im Lande« herzustellen und 
aufrechtzuerhalten, und darum  wurden die Ange
hörigen der Minderheit, soweit sie sich für ihre na
tionale Sache betätigten, allen möglichen Verfolgun
gen und Drangsalierungen ausgesetzt. Dänem ark ist 
ein kleines Land und kann schon aus diesem Grunde 
nicht eine so nackte Gewaltpolitik gegenüber der 
einem m ächtigen Volke sich zurechnenden Minori
tät betreiben. Darum will m an hier nur die Minder
heit au fsau g en .. . .  Ich halte die eine wie die andere 
Form der Bekämpfung einer völkischen M inderheit 
für gleich verwerflich; ist die erste brutal und von of
fenkundiger Ungerechtigkeit, so ist die zweite durch 
und durch unehrlich, h in terhältig  und — trotz des 
Scheins tak tischer Ueberlegenheit und einwand
freier m oralischer Qualifikation — von einem bitte
ren Zwang für diejenigen, die sich den Tendenzen 
und Auswirkungen einer solchen Aufsaugungspoli
tik aus dem einen oder anderen Grunde fügen und 
unterw erfen müssen.«« Mangen en anset dansk Nord
slesviger kender disse Ord og h a r  givet dem sin Til
slutning. Forhaabentlig forstaaes de ogsaa her.
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Og lad mig nu til Slut nævne to danske Mænd, 
der med en dyb Forstaaelse for det Særegne i den 
dansk-tyske N ationalitetsstrid  har fundet træffende 
Udtryk for den Grundtanke, der ogsaa s taa r bagved 
de Anskuelser, jeg her har fremført. Begge de Mænd, 
der tænkes paa, sidder i Tønder: Am tsskolekonsulent 
Nicolai Svendsen og Grev Schack-Schackenborg, 
Svendsen siger i sit Skrift: »Hjemstavn«, der blev 
offentliggjort 1904: »To K ulturer strides under ulige 
K aar om Frem tid og fri Udfoldelse. Der er aaben 
Fejde. To beslægtede Nationer griber i deres Ud
foldelse ind i hinanden og kæm per hver for sig, for 
at tilintetgøre den andens Nærværelse paa et sprog
ligt begrænset Omraade. Den ene er Angriberen, den 
anden Forsvareren. Det er en historisk Udvikling, 
der foregaar under Kamp og Arbejde. Ingen kan 
overse Udfaldet, ingen tælle Saarene, ingen føle den 
Smerte, der voldes. Frem tiden er en lukket Bog. 
Den ligger med syv Segl. Hvert kommende Slægt
led rister Runer paa dens Blade, og mange er endnu 
tilbage, hvide og ubeskrevne. Hvad vil der komme 
til a t staa paa dem? Et Folks politiske Død og Un
dergang eller et Vidnesbyrd om Sejr ved Selvstæn- 
dighedsfølelse. Ingen ved det. Der er noget dybt 
sørgeligt i denne Kamp, fordi den paa begge Sider 
hviler paa samme G rundtanke: de germ anske Stam 
mers Levedygtighed. Brydningerne er et Udslag af 
denne Evne. Hvis Forsvaret pludselig ophørte, vilde 
det være Tegn paa Svækkelse. Et forældet Tanke
sæt vil sætte Skel mellem Nationerne efter en Streg 
paa Kortet. Men Livsnerverne lader haant ad Diplo
m aternes politiske Grænser. Kulturen bunder i 
Tradition og Sprog, og i Stedet for a t bekæmpe hin
anden burde m an glæde sig over Tegnene paa Livs-
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kraften. Men ingen stiger op paa det højere Stade 
for ved det ny Aarhundredes Gry at byde Tvedragten 
ophøre, for at mane til Fred, for at de gærende Kræf
ter, Udslaget af samme Ophav, kan anvendes til Gavn 
for G rundtankens Udbredelse. Det er Historiens 
Blindhed, der medfører Farer og kun fører til For
dærvelse.« Det er saa sandt, saa sandt, det, der her 
siges; men Ordene synes at være fuldkommen glemt 
særlig indenfor de Kredse, Forfatteren selv har sin 
nærm este Tilknytning til.

Saa altsaa endnu til Lensgreve Schacks Ord, der 
blev frem sat paa et Møde af Foreningen »Norden« i 
Gøteborg forrige Aar. Selve Tanken blev indenfor 
den Ramme, hvor Talen blev holdt, ligesom frem ført 
overfor den skandinaviske Offentlighed, og burde 
som saadan ogsaa vel særlig have Bud til den Kreds, 
der her er tilstede. Grev Schacks Ord var: »Vort 
Forhold til vort eget Land kan kun vinde i Intensitet 
ved at komme i Berøring med en anden Nationalitet, 
hvorved vi tvinges til at lære os selv bedre at kende 
og faar større Hengivenhed for dansk Ejendommelig
h e d . . . .  Møder vi en Kraftudfoldelse fra den anden 
Side i den rette Aand, saa at vi betragter den som en 
Opfordring til a t tage os endnu mere sammen, gøre 
os og vort eget endnu bedre og virkelig ogsaa naar 
frem og opad, saa er der ingen Grund til at opgive 
den rolige og venlige Holdning overfor M indretallet. 
Vi kunde endog nære en vis Erkendtlighed, fordi det 
har tvunget os til at naa ud over os selv. To Natio
naliteter, der sæ tter deres bedste ind ved Sam men
stødet, kan, der hvor de mødes, løfte hinanden som 
Isflager, der af Vind og Strøm føres mod hinanden,
skruer sig op og skinner milevidt i V intersolen___
N aar to Nationaliteter, to Kulturer, til Trods for et
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vist Slægtskabsforhold, er saa særprægede som den 
danske og den tyske er det, burde vi, burde de have 
Raad til a t mødes paa en mere vennesæl Maade 
uden at behøve at frygte for, at man skulde sætte 
noget af sit eget til ved d e t . . . .«

Det var a ltsaa  Ord af danske Mænd. Jeg god
kender dem, og jeg er glad for det som Hjemmety- 
sker, at saadanne Tanker ere bievne frem satte af 
dansksindede Nordslesvigere, af slesvigske Lands
mænd. Forhaabentlig vil saadanne Tanker ogsaa 
virkelig engang i Tiden kunde lede til et bedre For
hold mellem Nationaliteterne i Slesvig og til en ædle- 
re Form for N ationalitetskam pen.



Mit Liv og Levned.
Af H. H. Steensvang.

I.

Indledning.

Da den forhenværende Gaardm and Hans Hansen 
Steensvang i Aaret 1862 sænkedes i Graven, gav Pa
stor Mørk-Hansen i Felsted ham  følgende Efterm æle 
i Kirkebogen: »Han har ført et bevæget og eventyr
ligt Liv, blev overbevist om at have deltaget i at for
færdige og udgive falske Bankosedler, dømtes til 
Slaveri, men flygtede for Øvrigheden, brød ud af Ar
resten i Odense og holdt sig i lang Tid skjult i en 
Hule paa sin Mark. Ved Krigens Udbrud blev han 
(som dansk Spion) fængslet i Tønder, anstillede sig 
vanvittig og blev omsider fri. Kongen benaadede 
ham a ld e le s -----------«.

Disse Ord kan være Forklaring nok for, at »Sdj. 
Aarbøger« i nærværende Halvbind vil lade denne 
Mand fortælle om sit »bevægede og eventyrlige« Liv 
og Levned, om sine Iagttagelser og Tanker. Selv
biografier har i Dag en stor Læserkreds. Det er 
baade interessant og lærerigt at følge et Menneske 
fra Barndom shjem m et til dets sidste Hvilested og 
at se de skiftende Tiders Tildragelser og Meninger 
genspejle sig i et enkelt Menneskesind. Særlig gæL 
der dette, naar en Mand har oplevet saa meget som 
Hans Hansen Steensvang. Han kan fortælle om 
Spanioler, Kosakker og Insurgenter, om trange K aar 
og Opgangstider, om Fængsel, Flugt, Fredløshed og 
Forfølgelser, om Rejser til København og Hamborg, 
og han iagttager og fortæller godt.

Det var et ejendommeligt Broderpar, som i Be
gyndelsen af det 19. Aarh. opvoksede paa Gaarden 
Steensvang i Felsted Sogn, ved Landevejen Aaben-
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raa—Felsted—Graasten. F ra  Faderen havde de a r
vet ualm indelige Legemskræfter, fra Moderen, der 
var en Søster til den m atem atikkyndige Bonde Jør
gen Hansen i Slyngsten (se Sdj. Aarb. 1909), en rig 
aandelig Begavelse. Maaske de ogsaa efter hende 
havde deres urolige Blod, thi Faderen Hans Peter
sen synes at have været en stille og rolig Mand. Pa
stor Meylandt skriver om ham  i Felsted Kirkebog 
(1800): »Han var en god Mand, flittig, ædruelig, 
havde gode Kundskaber, levede i Fred med hver 
Mand, gjorde ingen noget ondt, var stille, afholdt 
af alle, var en trofast Nabo og god Fader og Æ gte
mand«, og efter at Præsten derpaa udførligt har be
skrevet hans Sygdom og Død, tilføjer han: »Han 
var Sognets stærkeste Mand«.

Den ældste af Hans Petersens to Sønner, theolo- 
gisk Kandidat Peter Hansen Steensvang, blev kendt 
over hele Landet, da han 1815 i sin »Glædens Kilde« 
rettede et voldsomt Angreb mod de rationalistiske 
Præ ster og Sam tidens Laster og Fejl. Efter et be
væget Liv fandt han  Hvile paa Frem m edkirkegaar- 
den i Konstantinopel. Om ham  kan der læses i 
»Dansk Kirketidende« for 1847 og 1848 og i »Sdj. 
Aarbøger« for 1923.

Broderen Hans Hansen Steensvang fandt ogsaa 
først Ro, da Jorden lagde sig over hans Kiste. Midt 
i de trange Tider efter Statsbankerotten foretog han 
flere Rejser, flakkede om kring og solgte Bøger, ind- 
vikledes i Falskneri af Bankosedler, blev fængslet, 
brød ud, levede fredløs i 25 Aar, dels i Hjemmet og 
i en Hule paa Marken, dels paa Rejser og hos Slægt 
og Venner, meldte sig 1848 som 58-aarig Mand til 
Tjeneste som dansk Spion, fulgte med de danske 
Tropper frem og tilbage, kom atte r i Fængsel — og 
da der blev Fred i Landet og Kongens Naade havde 
erklæret ham  fri for al Tiltale, saa han omsider 
kunde passe sin Gaard som fri Mand, solgte han 
Fødestavnen, boede snart her, snart der, indtil Døden 
standsede det urolige Sind.

Da Steensvang i den efterfølgende Livsbeskri
velse ikke meddeler Aarstal, skal der her — for at 
lette Forstaaelsen — gives en Oversigt over hans 
Slægt, uddraget af Felsted Kirkebog:
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Bolsmand P eter Michelsen, Stensvang 
_________g. m. Maria Lisbeth, f. Hansen

Bolsmand Hans Petersen, Stensvang 
f. 11. A pril 1751, død 17. Juli 1800,

gift 1786 m. Kiestin f. Hansen, 
f. 17. M arts 1765, død 25. Nov. 1851,

D atter af Bolsmand Hans Hansen Jørgensen 
i Tombøl og H ustru Cathrine f. Jørgensen Ley

fra Rinkenæs

theol. Kand. Gaardm. Marie Elisabeth, Anna Cathr.
P eter Hansen Hans Hansen g. m. Gaardm. g. m. Gdm.

Steensvang, Steensvang, Nis Hansen P eter Jessei
f. 8. April 1787, f. 15. Maj 1790, (Eriksen) i i Uge

død 1816 død 27. Septb. Tombøl. (3 Børn)
„efter mange 1862, gift 18. (5 Børn)

mærkelige Hæn Febr. 1815 m.
delser og Gunder Marie

Rejser*’ i Kon f. Nissen,
stantinopel. f. 15. Aug. 1791,

død 16. Aug.
1860, Datter af 
Bolsmand Nis 

Nissen i Tombøl.

Peter Hansen
1

Stine Maria
1

Anna M argrethe
Steensvang g. m. Gaardmand g. m. Gaardmand

f. 1822, død Hans Hansen Andreas Jørgensen
23. Juni 1843 i Steppinge paa Tombøl Mark

(6 Børn) (7 Børn)

Den af Steensvang forfattede Levnedsbeskrivelse 
foreligger ikke i Originalen. Hans Dattersøn, Gaard- 
ejer Jørgen Jørgensen (Andersen) i Tombøl (død 1922 
i Bov) ha r afskrevet den — og fuldendt den efter 
Bedstefaderens m undtlige Beretninger, da de origi
nale Optegnelser synes at standse ved Fortæ llingerne 
fra Treaarskrigens Tid. Levnedsbeskrivelsen med
deles her i afkortet Form. Den uforkortede Opteg
nelse ejes af Jørgen Jørgensen (Andersens) Sviger
søn, Gæstgiver Peter Petersen i Bov ved Flensborg.

Cl. E.

Mit Barndomshjem.

Jeg saa Dagens Lys for første Gang i Landsbyen 
Tombøl i Felsted Sogn, paa en Gaard, som kaldes

17
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Stensvang, henimod Slutningen af det 18. Aarhun- 
drede, og havde 3 Søskende, hvoraf en Broder var tre 
Aar ældre end jeg. Vor Fader syntes, at han lige 
saa godt kunde give os Gaardens Navn til Døbenavn, 
fordi han selv blev nævnt efter samme, og indsaa, a t 
vi vilde faa dette Navn, enten vi var døbte dermed 
eller ej. Jeg fik a ltsaa i Daaben Navnet Hans Hansen 
Steenschwang. Min Fader, som var født og opdra
get paa samme Gaard, hed ellers Hans Petersen, 
min Moder, som var en G aardm andsdatter fra samme 
By, hed Kristine, født Hansen, og begge var de agt- 
værdige Bønderfolk.

Min Fader var nærm est bekendt for sine overor
dentlige Legemskræfter, om hvilke der endnu gaar 
mange Fortæ llinger blandt Folk, og som jeg med 
egne Øjne har set Prøver paa. Et P a r Eksempler 
derpaa vil jeg fortælle:

Han havde engang bestilt 5 Tønder Byg til Sæd 
paa Herregaarden Laygaard, som laa en lille halv 
Times Gang fra vort Hjem. Da nu Tiden kom, at han 
skulde til at saa, gik han derhen for at hente dem og 
spurgte derfor, om han nu m aatte faa den Byg, han 
havde bestilt. Ja, det m aatte han jo nok, men hvor 
han havde Vognen. »Jeg tænkte, jeg vilde bære den 
hjem«, svarede han. Herrem anden, som just var 
kommet til, udbrød da: »Ja, kan du det, saa vil jeg 
forære dig Byggen!« Saa tog min Fader et Reb, han 
havde med, lagde Sækkene deri, kastede dem paa 
Ryggen, sagde Farvel og mange Tak og gik saa sin 
Vej.

Ja han var saa stærk, at han kunde træ kke mere 
end et P ar Heste, som han engang viste med et Læs 
Tømmer, han hentede i Flensborg. Da han var kom
met halvvejs op ad en Bakke, kunde hans Heste paa 
Grund af den daarlige Vej ikke trække Læsset vi
dere. Som han nu holdt der, kom der en Fragtm and 
med tom Vogn kørende forbi ham. Han tiltalt« da 
Manden og bad ham om at sætte hans Heste for og 
hjælpe Læsset op paa. Bakken, men Fragtm anden 
svarede, at dertil havde han ingen Tid. »Ja, saa m aa 
jeg hjælpe mig selv«, sagde min Fader, hvorpaa den 
anden kørte videre, dog ikke længere end nedenfor 
Bakken, da han ventede at blive budt en klækkelig 
Betaling for sin Hjælp. Min Fader spændte da He-
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stene fra Vognen, greb selv fat og trak  hele Læsset 
op paa Bakkens Top. Da han nu saa sig om og saa 
Fragtm anden holde nedenfor, raabte han: »Hvad, har 
du nu Tid til at se paa mig? Før havde du ingen Tid 
til at hjælpe mig; vent, nu skal jeg hjælpe dig!« Med 
disse Ord rev han et Stykke Tømmer ud af Læsset og 
truede efter ham med det. Fragtm anden gav Pisk 
og kørte saa hurtigt, han kunde, ind til Flensborg, 
hvor han fortalte, at han havde set Djævelen; han 
troede nemlig ikke, at et Meneske kunde udrette det, 
han her havde set. — Og dog havde min Fader altid 
gode Heste, thi han var meget nænsom og god 
ved dem.

Et Par store Sten-Ledpæle, som staar ved Ind
kørslen til Gaarden, kan endnu den Dag i Dag be
vidne hans store Styrke, thi dem bar han dertil paa 
sine Skuldre. Mens han bar dem, brast hans Træsko 
itu under Fødderne paa ham, hvortil han sindigt be
mærkede: »Se, kunde det Kram ikke holde det ud!«

Trods sin store Styrke blev han ikke gammel, 
hans Alder blev nemlig kun 49 Aar. Min Moder ved
blev efter hans Død at sidde Enke og drev Gaarden 
ved fremmed Tyende, hvorved den kom meget i For
fald.

Min Broder og jeg fik ellers i vor Drengealder en 
temmelig god Skolegang, og da vi ej var tungnem me 
til at lære, slap vi nogenlunde for Bank. Stokken og 
Tampen spillede ellers i de Dage en stor Rolle ved 
Undervisningen; hvad Hovedet ikke kunde fatte, blev 
Ryggen indprentet. Da det var saa alm indeligt med 
dette Bankeri, tabtes ogsaa Frygten for samme. Det 
kunde saa nok hændes, at naar Læreren bankede 
een i den ene Ende af Skolen, raabtes der i den an
den Ende: »Min Ryg den klør!« og dette Raab 
kunde blive ved saa længe, indtil Læreren til sidst 
halvt afmægtig af Raseri og Anstrengelse opgav det 
hele og løb ud af Skolen, indtil der a tter blev Ro. 
Men undertiden kunde det ogsaa gaa for vidt med 
dette Bankeri. En Pige fik engang saa meget, a t 
hun straks m aatte til Sengs, da hun kom hjem, og 
faa Dage efter afgik hun ved Døden.

Ellers havde min Broder og jeg i vor Drenge
alder mange P rojekter for. Begejstrede ved Fortæ l
lingerne om vore tapre Sømænds haarde og hæder-

17*
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lige Kamp ved København med Engelskmændene, 
sværmede vi især for Skibe og Søfart. Vi fik os 
derfor et Fartøj bygget, som var saa stort, a t det 
kunde rum m e 6 store Drenge. Det førte baade 
M aster og Sejl og var arm eret med 6 gamle Bøsse
løb som Kanoner, deriblandt dog een, som vi ikke 
turde vove at affyre, saa stor var den. Vor Sejlads 
gik for sig paa en stor Engstrækning, hvor der om 
E fteraaret blev afdæmm et for Vandet, eller ogsaa 
sejlede vi langs ad et større Vandløb ud til Søgaard 
Sø, hvor vi havde Vand nok til at sejle i.

Som vi nu en Dag var ved at sejle ud med vort 
Skib, kom der en Tiggerdreng og bad om at faa en 
Sejltur med os. Ja, det m aatte han nok, og du skal 
ogsaa have den Fornøjelse at være Kanoner og 
affyre vore Kanoner! Drengen blev derover ellevild 
af Glæde. Vi sejlede saa afsted, og kort derefter 
kom m anderede min Broder ham  til at begynde med 
Skydningen. Med en Lunte gik han altsaa  fra  den 
ene Kanon til den anden og lo over hele Ansigtet 
ved hvert Knald der kom. Men da han kom til den 
store Kanon lagde min Broder og jeg os hurtig t ned 
paa Bunden af Fartøjet. Vi hørte da et forfærdeligt 
Skrald og -et Plask og et Brøl, og da vi hurtig t kom 
paa Benene, fandt vi vor Kam m erat liggende tud- 
skraalende i Vandet. Vi fik ham  dog hurtig t halet 
om Bord igen, og min Broder spurgte ham : »Hvor
ledes gik det dog til, at du faldt i Vandet?« »Ja«, 
svarede han, »det gav jo saadan et Knald, som jeg 
aldrig før h a r hørt Magen til, og af bare Angst faldt 
jeg i Vandet«. Vi lo af Hjertensgrund, og endelig 
lo han ogsaa med. Noget efter spurgte min Broder
ham, om han vilde affyre Kanonerne endnu engang. 
»Tør jeg vove det?« svarede han. »Ja, hvorfor ikke, 
du kan jo holde fast i et Tov med den ene Haand, 
medens du sæ tter Lunten til med den anden«. Ja, 
saa vilde han prøve igen, thi denne Skydning var da 
en stor Fornøjelse. Min Broder ladede saa Kano
nerne, den store gav han endnu stærkere Ladning 
end første Gang. Affyringen begyndte saa igen, men 
da Drengen satte Lunten til den store Kanon, bævede
han. A tter lød der et forfærdeligt Knald, og han 
faldt igen, men denne Gang dog i Fartøjet, siddende
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paa sin Bagdel. Glade blev vi, for nu vidste vi, at 
vor Kanon var sikker nok.

Der kom mange at se paa os, naar vi saaledes 
sejlede om kring med Danebrogsfanen paa Toppen af 
Masten og lystigt knaldende med vore Kanoner. Selv 
Præsten i Felsted,*) som meget yndede Sejlads, kom 
for at se os sejle og fik sig ogsaa en Sejltur.

Im idlertid blev min Broder konfirmeret, og nu 
fik han en anden Passion. I Stedet for, som det 
mest tegnede til, at han skulde blive en rask Sø
mand, fik han nu en overvættes stor Lyst til Læs
ning og til at udvide sine Kundskaber. Enhver 
Skilling, som han erhvervede sig, anvendte han til 
Bøger og Skrivem ateriale, og han tilbragte det meste 
af Natten med at læse og skrive. Han anskaffede 
sig en Lampe, som han kaldte »Sparsommelighedens 
Lampe«. I Stedet for Olie brændte han en Blan
ding af Vognbeg og Marv af Dyreben i den. Vel 
kunde den Lampe gøre Tjeneste for Aanden og 
Øjnene, men Næsen derimod trakterede den med en 
meget modbydelig Stank. Jeg sagde ofte til ham : 
»Fy, for en Ulykke! hvor dog din Lampe stinker! 
Med den kan du jo smyge Fanden bort!« Han lo ad 
mig og sagde: »Ja, denne gamle Krabat skal jeg nok 
holde borte«. »Ja, det m aa du vel sige«, svarede jeg, 
»thi det lugter jo langt værre, end naar man smyger 
for Hekse med Dyvelsdreck!«

Paa denne Maade hengik nogen Tid, uden at vor 
Moder vidste noget, men endelig opdagede hun hans 
Nattestudie. Det kunde hun aldeles ikke lide, og 
derfor gjorde hun ham  al den Afbræk, hun kunde, 
uden at det dog hjalp noget, thi da han ingen Ro 
kunde faa hjemme, søgte han Tilflugt i Vaabenhuset 
ved Felsted Kirke, og for at Lyset ikke skulde skinne 
ud nede ved Døren, lagde han en Sæk for. Om Da
gen havde han altid Bøger hos sig. Pløjede han,

*) Pastor Nie. Meylandt, Prasst i Felsted 1767—1815, 
uddannet paa Provst Balthasar Petersens Præsteinstitut 
i Tønder. Ilan byggede den statelige og smukke Præste- 
gaard i Felsted og et smukt lille Enkesæde ved Vejen ned 
til Præstegaarden. Begge Bygninger staar endnu næsten 
uforandrede.
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niaatte jeg ofte køre Ploven for ham, for at han kunde 
vinde Tid til Læsning, og saaledes gik det med hvad 
Arbejde han kom til.

Da vor Moder mærkede, at han ikke var til at 
holde fra Bogen og især efter, at hun havde set og 
læst meget af hans skriftlige Arbejde og talt med 
fornuftige Folk derom, gav hun ham endelig Tilla
delse til a t følge Hjertets Drift og Ønske. Han tog 
derfor til en højere Skole for at forberede sig til 
Universitetet. Men han glemte ikke at hjemsøge vor 
Moders Kasse, ikke til Udsvævelse eller ødselhed /) 
men til at anskaffe sig mange Bøger, hvilket gjorde 
et dybt Indtryk paa vor Moder, da hun var meget 
sparsom melig og paaholdende paa Mønterne. Men 
det blev ogsaa føleligt for os, hans Søskende, især dog 
for mig, thi da jeg overtog hans Arveret til Gaarden, 
kom jeg til at tage den temmelig dyrt.

Min Broder fortsatte im idlertid med Held sin 
Studering, saavel ved Universitetet i Kiel som i Kø
benhavn. Da han havde studeret tre Aar i Kiel, 
gjorde han en Udenlandsrejse gennem Tyskland og 
Italien for a t gøre sig bekendt med fremmede Folks 
Sæder og Skikke. Paa denne Rejse døjede han 
ellers mange Genvordigheder, thi det var netop i 
den Tid, da den store Krigshelt og Erobrer Napoleon 
af F rankrig  bekrigede Tyskland. Saaledes var han 
engang nær ved at blive taget til Soldat i en Stad 
i Tyskland. Han lagde nemlig Mærke til, at nogle 
Folk i M ilitærdragt betragtede ham meget nøje, og 
da han endelig havde faaet sig et Logis, bemærkede 
han kort derefter, at der gik Vagt paa Gaarden uden
for hans Kammer. Min Broder lod sig im idlertid 
ikke mærke med, at han havde nogen Mistanke, 
men samlede roligt sammen paa sine Sager. Da han 
var færdig dermed, tog han dem og traadte  ud paa 
Gangen, hvor Vagten straks traadte i Vejen for ham, 
men han greb Vagten, kastede ham i Gulvet, saa det 
knagede, og sprang hurtig t ud af Huset og kom  ogsaa 
lykkeligt og vel ud af Byen, hvorefter han søgte til 
mere rolige Egne. Efter at have oplevet og set 
meget, baade i Tyskland, Svejts og Italien, kom han

*) Peter Hansen Steensvang afskyede Drik og Svir, 
Dans, Kortspi.l og Teater. (Se Sdj. Aarb. 1923, S. 6-4 f.).
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lykkelig og vel tilbage til sit Fædreland*) og stude
rede derefter ved Universitetet i København, og efter 
at han heldigt havde overstaaet sin Eksamen, fik 
han Ansættelse som Lærer ved et stort Institu t ovre 
paa Fyn.**)

Spanioler og Kosakker.

Medens min Broder saaledes studerede og for
beredte sig til aandelig Virksomhed, var jeg blevet 
konfirm eret og traad t over i Ungdomsalderen, men 
min Virksomhed blev legemlig, thi jeg m aatte straks 
gøre Karls Gavn og Arbejdo, eftersom min Broders 
Studeringer kostede min Moder mange Penge.

Min første Ungdomstid var ellers en meget urolig 
og bevæget Tid. Paa Grund af de store Krige nede 
i Tyskland holdtes der stedse en Hær nede ved vor 
Grænse for at bevogte den, hvad der ofte medførte 
Indkvartering og megen Æ gtkørsel for os. Men 
værre blev det efter Aaret 1807, thi da kom Engelsk
manden igen, dels vel for at hævne de Klaps, han 
havde faaet 1801 ved København, dels vel ogsaa for 
a t forhindre, at vor store og gode Flaade skulde 
komme til at hjælpe Kejser Napoleon med hans Hær 
over til England. For at det ikke skulde gaa lige 
som sidst, havde han, den lumske Ræv, taget Lejlig
heden vel i Agt, thi nu kom han med en stor Flaade 
og Hær til København til en Tid, da han vidste, at vor 
Flaade laa aftaklet i Havnen, og Kronprinsen med 
hele Hæren laa ovre i det holstenske, m-edens en gam 
mel, udlevet Mand, tilmed en Tysker, var Højstkom- 
m anderende i Hovedstaden. Det endte da ogsaa med, 
at København blev bombarderet, afbrændt og næsten 
odelagt, og at den ovennævnte General udleverede 
Fjenden Fæstningen og vor store, kostbare Flaade. 
O, hvilken Sorg og Harme vakte det ikke rundt om i 
Landet, da det rygtedes, at Fjenden nu sejlede bort 
med vor Flaade!

Da Flaaden nu saaledes var borte, blev der op
rettet et Slags Landstorm  af baade unge og gamle

*) Om Peter IT. Steensvangs Fodvandring til Italien 
se Sdj. Aarb. 1923, S. 49 ff.)

Instituttet tilhørte Pastor Jens Paludan Müller, 
Fader til Digteren Fr. Paludan Midler.
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Mænd, som skulde værne Landet og Kysterne mod 
Fjendens Landgang og Plyndring. Paa Højderne 
blev der sat Bavne, bestaaende af Tjæretønder og 
andre brændbare Sager, som skulde antændes for at 
kalde Folket sammen, naar Fjenden viste sig, og 
bevæbnede med Spyd eller Bøsser skiftedes vi til 
a t gøre Strandvagt. Noget besværligt var det, især 
for os, som havde temmelig lang Vej til Stranden, 
men morsomme Scener forefaldt der ogsaa.

Saaledes hændte det sig engang, at en Jagt kom 
sejlende ind ad Aabenraa Fjord en meget m aanelys 
Aften. En Spøgefugl af Vagten raabte da: »Saa da, 
der har vi den engelske Flaade!« Da Vagten ved 
Bavnen, som netop denne Aften havde faaet sig en 
høj Snaps, hørte dette Udraab, tændte de uden videre 
Bavnen, som blussede lystigt op. Men hvilken H ur
lumhej gav denne Spøg ikke Anledning til! Bavnene 
tændtes trind t om kring Fjorden. Folk ilede bevæb
nede til Sam lingspladserne i Landsbyerne; der hør
tes Befalinger og Kommandoraab, medens Hundene 
tudede, og Kvinder og Børn hylede og jam rede for
medelst den haarde Kamp og Strid, som nu forestod 
deres Mænd og Fædre. Langt om længe opdagedes 
det saa, at det hele var blind Alarm, — det var kun 
en Tørveskude, der sejlede ind til Aabenraa med en 
Ladning Tørv.

Ja, meget oplevede og fik vi at se i hine Dage, thi 
omsider sendte Kejser Napoleon en stor Hær af 
hans egne og af spanske Tropper herind for at hjælpe 
os mod vore Fjender, thi Sverige havde nu ogsaa 
sluttet sig til Englænderne.

Spaniolerne var smaa, brune, meget raske Folk, 
meget venlige, omgængelige og taknem m elige for, 
hvad m an gjorde for dem. De blev im idlertid ikke 
liggende her paa Egnen, men trak  længere nordpaa, 
til Jylland og Øerne, hvor de blev indkvarterede. 
Stort Gavn fik vi im idlertid ikke af dem, derimod 
afbrændte de det prægtige og stærke Slot i Kolding, 
som i A arhundreder havde m odstaaet Tidens og 
Fjendens Angreb. Der fortaltes, at det skete ved a t 
de fyrede for stæ rkt i Kakkelovnen, fordi de, som 
havde hjemme i det varm e Syden, ikke kunde ud
holde den netop i denne Tid herskende haarde Vin
ter. Men der fortaltes ogsaa, og det var vel mere
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troligt, at det skete for at indebrænde deres franske 
General, Bernadotte eller, som han ogsaa kaldtes. 
Prinsen af Ponto Corvo, thi da de kort efter skulde 
aflægge Ed til Napoleons Broder, som var bleven 
indsat til Konge i deres Land, gjorde de aabenbar 
Opstand. Ja, bare det var lykkedes dem at faa Ber
nadotte aflivet, saa havde de m aaske dog udrettet 
noget gavnligt! thi som senere Konge af Sverige 
bidrog denne Mand meget til den elendige Tid, som 
senere kom over os, fordi eet Kongerige ikke var nok 
for hans Hovmod og Havesyge.

Det lykkedes Spaniolerne at faa Forbindelse med 
Englænderne, som tog Størstedelen af dem ombord 
paa deres Flaade og førte dem til deres Fædreland, 
hvor de fleste nok senere faldt i Krigen mod de fran
ske. Men alle kom de ikke afsted, en Del af dem blev 
afvæbnet og ført fangen herigennem videre sydpaa. 
Jeg glem m er aldrig, at en af dem kom hen til os, tog 
sin Chako af, og i et gebrokkent Sprog fortalte han 
os saa, at hans Fader, som var en rig Mand, forgæves 
havde budt denne Chako fuld af Pistoler (en spansk 
Guldmønt) for hans Liv og Frihed, hvorpaa han 
vendte sig fra os og blev fuldstændig vanvittig. Skønt 
de havde sluttet sig til vore Fjender, kunde man dog 
ikke andet end ynke de stakkels, ellers saa venlige 
Mennesker, thi Kærlighed til Fædreland og Frihed 
har Gud jo selv nedlagt i Mennesket.

Franskm ændene beholdt vi meget længe her paa 
Egnen. I m it Hjem fik vi to af dem i Kvarter. Den 
ene, en lille Karl, hed Jean, og den anden hed Spøg. 
Jean var en lille, godmodig, venlig Fyr, med hvem 
jeg havde megen Omgang og Kommers. Spøg der
imod var knarvorn, og ingen Ting var ham  tilpas. 
Min Moder havde en Ulykke med at koge ham tilpas. 
Han vilde da ogsaa engang selv koge sin Mad og fik 
ogsaa en Del sammenmæsket. Da han var færdig med 
sit Kogeri, smagte han, brummede, smagte igen, tog 
saa sin Potte og Ske, gik ud og klaskede det hele 
op paa en Ladeport. Efter dette Forsøg blev hari 
mere medgørlig med Hensyn til Maden. Da de drog 
fra os, tog Spøg Tappen af vor Øltønde, for at Øllet 
kunde løbe bort, hvorimod Jean stak Fingeren i 
Hullet og raabte om Hjælp for at redde det.

En Franskm and beholdt vi dog for bestandig i
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vor By. Han blev nemlig skudt i en Duel og blev 
begravet i Bymarken Kirkebjerg, hvor de havde deres 
Eksercerplads.

Omsider forlod de franske dog vort Land, Na
poleon kunde bruge dem andre Steder ved de evinde
lige Krige, som herskede i Europa. Efter hans ulyk
kelige Tog til Rusland, hvor næsten hans hele store 
Armé omkom af Hunger og Kulde i den forfærde
lige russiske Vinter, om hvilken der gik gruopvæk
kende Fortæ llinger, fik vi andre fremmede, tilmed 
fjendtlige Folk ind i vort Land. Der kom Tyskere, 
Svenskere, Russere og Kosakker. En Trop Kosakker 
ankom saaledes en Dag i den haarde Vinter, som 
endnu af alle ældre Folk kaldes Kosakvinteren, til 
m it Hjem, hvor de vilde lejre sig. De søgte ikke som 
andre Folk i Ly i Husene. Paa deres Forlangende 
m aatte jeg tage en Gryde med Ild og følge dem. Vi 
gik om kring for at finde en Plads, som stod dem an. 
Derved kom vi ogsaa over til min Nabo, som jam 
rende skreg: »Gud fri os, Hans, vil du nu have dem 
til a t afbrænde mit Hus!« Noget ærgerligt til Mode 
svarede jeg: »Ja, hvad skal jeg vel gøre? Jeg er jo 
nødt til at følge med det Troldtøj.« Pladsen der 
passede dem heller ikke, og vi vendte derfor tilbage 
nærmere ved mit Hjem, hvor de saa tændte et Baal. 
Til Brænde vilde de tage en af mine Vogne. Den 
fik jeg dog fra dem, og i Stedet for gav jeg dem en 
Del stortkløvet Bøgebrænde. En Kosak kastede saa en 
Økse hen til mig med de Ord: »Bauer, arbeit!«, 
men med det Svar: »Nej, Kosak arbeit!«, slængte jeg 
Øksen tilbage. Derover blev han saa rasende, at 
han grob sin Lanse og vilde gennembore mig. Deres 
Befalingsmand slog im idlertid Lansen til Side, idet 
han sagde nogle Ord i deres Sprog til ham. Jeg var 
rigtignok nær ved Døden dengang, thi jeg kunde 
mærke Lansespidsen mod m it Bryst, og den rev 
ogsaa i mine Klæder, da den blev slaaet til Side.

Kosakkerne arbejdede clerpaa selv, og da Baalet 
var lagt til Rette og brændte lystigt, lagde de sig i 
en Kreds rundt om Ilden med Fødderne ind mod 
samme. Nogle Fødevarer, som jeg bar ud til dem, 
bragte os paa en mere venskabelig Fod med hveran
dre. Det var ellers et underligt Syn at se disse 
mærkelige Krigere ligger der, medens deres Heste
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stod i en Kreds uden om dem, med Hovedet ind til 
deres Herrers Hoved.

De var alle velvoksne og stærke Folk, men der 
var baade ganske unge og ogsaa aldrende Mænd 
med langt, hvidt Skæg blandet mellem hinanden. 
Der var nogle af de ældre, der næppe kunde styltre 
afsted, naar de var paa Benene, saa stive var de, 
men ride kunde de, saa det havde Skik, naar de først 
var paa Ryggen af deres smaa, men stærke og udhol
dende Heste. Nogle af dem havde flere Gange i de 
mange Krige været i Tyskland og kunde tale Tysk, 
saa man kunde gøre sig nogenlunde forstaaelig for 
dem.

Næste Dag foretog de en Razzia, i Omegnen, som 
nærm est gik ud paa at skaffe Fødevarer og gode 
Heste; til nogen egentlig Plyndring kom det ikke. 
Derefter for de afsted herfra. En sjælden god Hest 
fra vor By tog de med sig, men da den ikke var vant 
til saadan at fare afsted som Kosakhestene, m aatte de 
lade den staa i. Bov ved Flensborg, skamreden og 
.forfangen. Derfra hentede Ejerm anden den saa til
bage.

Endelig blev der dog efter saa mange Aars Uro 
og Forstyrrelse slu ttet Fred, men det blev en skam 
melig og dyrekøbt Fred, som kom til at svie til os 
Bønder i mange Aar efter, hvad jeg senere skal 
komme nærm ere ind paa.

Kærlighed og Giftermaal.

Mens al den Uro og Forstyrrelse stod paa, havde 
jeg og en ung Pige fra min Fødeby fattet gensidig 
Kærlighed til hinanden og var bleven forlovet, men 
næppe havde min Moder erfaret dette, førend hun og 
min Morbroder satte sig imod denne Forbindelse. 
Det var ikke, fordi min Forlovede var af for ringe 
Slægt, thi hendes Fader var en velhavende og me
get agtværdig Gaardmand, men de havde sat sig i 
Hovedet, at min yngste Søster skulde have Gaarden.

(Stensvang fortæ ller nu meget udførligt om den 
sejge Kamp, som han og hans Broder i dette Spørgs- 
m aal fører mod Moderen og Morbroderen, indtil det 
lykkes at faa Skifte og opnaa Moderens Sam tykke til 
Forbindelsen.)
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Trange Tider.

Jeg blev nu Ejer af min Fødestavn, men fik og- 
saa dermed til Byrde alt, hvad et P a r stærke Ben 
kunde bære. Ikke alene fik jeg en betydelig fast 
Sum at svare Renter af, tilligemed et stort Aftægt, 
men jeg m aatte  ogsaa straks udrede betydelige Penge,, 
saavel til m in Broder, da han rejste bort, som til m in 
Søster, da hun kort Tid efter blev gift. Bygningerne, 
Heste og Vogne var i en højst m aadelig Forfatning, 
hvilket voldte mig betydelige Omkostninger, saa a t 
jeg derved fik endnu mere Gæld at træ kkes med. 
Jorderne var saa forsømte, a t de først vilde have 
en god Pleje, inden jeg kunde gøre mig Haab om a t 
faa noget ud af dem.

Kort derefter holdt vi saa Bryllup, hvortil der 
foruden vore nærm este Paarørende kun var faa ind
budte. Deriblandt var dog en af de saakaldte Bræn
devinsstudenter, som tilbad baade Bachus og Venus 
og som ved sine Drikkeviser blev til stor Modbyde
lighed for min Broder. — Og nu begyndte et mere 
alvorligt Afsnit af m it Liv.

Aaret efter mit Bryllup kom min Broder hjem fra 
Fyn. Han vilde nu rejse til Afrika for at forkynde 
Evangeliet for de vilde og uoplærte Mennesker. Han 
havde bestandigt under sine Studeringer y tret Lyst 
til a t tjene Gud paa denne Maade. Nu havde denne 
Lyst og Længsel helt taget Overhaand hos ham. For
skellige Aarsager havde end yderligere bestyrket ham 
i at udføre det længe nærede Forsæt. Han havde 
nemlig udgivet en Bog under Titlen »Glædens 
Kilde«,*) og den vakte et stæ rk t Røre blandt de 
Lærde, isæ r de teologiske, og skaffede ham  mange 
Venner, men ogsaa m ange Modstandere, hvorfor han 
ikke lod sig bevæge af sine Venners under T aarer 
fremførte Bønner og Forestillinger om at blive 
hjemme. En Del A ar derefter hørte jeg ogsaa 
en anden Grund. Han skulde nemlig have været 
gode Venner med en ung Dame af højadelig Slægt 
paa Fyn, men da hans Moder engang kom 
stam pende derover, og hans Forlovedes stolte Slægt 
derved erfarede, at hans Moder kun var en jævn

*) P. IT. Steenschwang: Glædens Kilde. Sønderborg. 
1815.



Mit Liv og Levned. 269

Bondekone, satte de sig med Strenghed mod Forbin
delsen.

Hvorom alting end er, afsted vilde han nu. Om 
Morgenen meget tidligt, paa Kristi H im m elfartsdag 
1816, tog han  Afsked med vor Moder og sine Søskende 
for at gaa sit nye Kald i Møde, men i Stedet for a t 
komme til Afrika og at udbrede Guds Rige ved at 
forkynde Evangeliet for de hedenske Negere, kom 
han til at vandre ind i Evigheden. Gud havde be
stem t ham  for et bedre Rige.

(Stensvang fortæller nu om, hvorledes han ledsa
gede Broderen paa Vejen. Undervejs havde han et 
Varsel, idet han saa en Mand i tyrkisk  Dragt med en 
lang Dolk, Broderens Banemand. — Se Sdj. Aarb. 
1923, S. 42 ff. Derefter udreder han Aarsagerne til de 
sørgelige Tider efter Statsbankerotten.)

Ja, det var tilvisse sørgelige Tider i Danm arks 
Land. Gud give, at saadanne Tider aldrig oftere m aa 
komme over vort Land og Folk!

Vi Bønder her i Omegnen besluttede nu a t ind- 
gaa til Kongen med Bøn og Besværing, da han for
langte mere af os, end vi kunde yde. Efter fleres For
langende paatog jeg mig baade at skrive Bønskriftet 
og at rejse til København med det, for tillige a t 
komme til at tale m undtligt med Kongen.

Jeg gik til Flensborg for at sejle med en Skipper 
over til København. I Førstningen var det en ked
sommelig Rejse. Da der næsten ingen Vind var, kom 
vi kun meget lidt fremad, men paa den tredje Dag 
henimod Aften fik vi mere Vind, end vi ønskede. 
Det blev nemlig saadan en Storm, som jeg hverken 
før eller senere h a r oplevet. Hvert Øjeblik tænkte 
jeg: Nu er det forbi med os! Thi jeg hørte Vandet 
brum m e og brøle oven over mig, medens Skibet kna
gende og bragende tumlede fra den ene Side til den 
anden. Først var jeg næ r ved a t blive kvalt af Aske, 
da Vinden suste ned gennem Kabysskorstenen. Ved 
m it Raab blev dette afhjulpet, men derefter blev jeg 
gæstet af Neptuns Element, thi saa kom den ene 
Skylle efter den anden ned gennem Skorstenen, saa 
Vandet var nær ved a t naa op i Køjen til mig. Jeg 
m aatte igen brøle af fuld Hals, at de skulde stoppe 
Skorstenen til. At komme op, var ikke a t tænke 
paa, da Lemmen var ganske fast tillukket. Men trods
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alt tog Skibet dog ingeo anden Skade, end at et 
Sejl blev revet bort. Det var i Sandhed en stor 
Naade af Gud, thi vi hørte bagefter, at mange Skibe 
Var gaaet under i denne Orkan. Paa Landet faldt 
mange Huse over Ende, ja  Stormen var saa heftig, ät 
Vogne blæste om paa Landevejen.

Vi naaede endelig lykkeligt til København, hvor 
det gav mig megen Møje a t faa Avdiens hos Kongen. 
Det var vist ikke lykkedes for mig, hvis jeg ikke 
havde haft Kendskab til Professorerne, som var min 
Broders gode Venner og som nu ved deres Venskab 
med adskillige Hofmænd skaffede mig den ønskede 
Avdiens. Flere Storm ænd fra Jylland, som Nøden 
ogsaa havde ført til a t søge til Kongen ligesom jeg, 
havde ventet derpaa i over tre Uger.

Jeg kom efter 10 Dages Forløb til Kongen, og 
Avdiensen forløb saaledes: Jeg kom ind og gjorde 
mig saa krum  som en Bue. I det samme kom Kon
gen, som stod noget tilbage i Salen, farende lige hen 
til mig, standsede brat, gjorde derpaa et Trin tilbage, 
støttede sig paa sin Sabel og spurgte i en barsk Tone: 
»Hvad vil han?« Jeg samlede mig sammen, rettede 
mig op og sagde ham  kort og godt, at efter de ulykke
lige Tidsom stændigheder kunde vi Bønder aldeles 
ikke bestaa, men havde den bitreste Armod i Vente, 
hvis vi ikke kunde faa Skaansel og Lettelse i de svære 
Skatter. Dertil svarede han: »Der skal nok ske noget 
til det alm indelige Bedste«, og han vilde vende sig 
fra mig. Men i det samme traadte jeg frem og over
rakte ham  m it skrevne Bønskrift. »Hvad vil det 
sige?« spurgte han. »Det er netop det samme, som 
jeg i Korthed har sagt m undtligt«, svarede jeg. »Jeg 
takker!« sagde han, og dermed var Avdiensen til 
Ende. Det var dog gaaet mig bedre, end det gik en 
stakkels Skolelærer af mit Bekendtskab, som, da 
Kongen ved en vis Lejlighed standsede brat foran 
ham og saa ham  ind i Ansigtet, udstødte et lang
trukket »Øh!« og segnede bagover, saa han satte sig 
paa Bagen, hvorover Kongen smilede og gik videre.

Efter flere Dages Rejse over Sjælland og Fyn 
kom jeg uden videre Hændelse hjem igen. Fjorten 
Dage derefter ankom min Indstilling fra Kongen til 
de over os fungerende Øvrighedspersoner, hvilke 
fandt sig forurettede eller rettere sagt trufne ved
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vort Skrift, thi jeg havde rørt en Smule ved Sand
hedstrommen. Der forløb nogle Uger, inden vi 
kunde faa vore Klager stadfæstede af de Herrer. 
Hvad der saa skete til det alm indelige Bedste, efter 
Kongens givne Ord, var dette: Han laante Penge, for 
at enhver efter sin Ejendoms Beskaffenhed kunde 
faa Laan, men Skatterestancer skulde betales ter
minsvis. Det var derfor i mine Tanker et Plaster, som 
kunde læge og træ kke paa een Gang. Byrden blev 
den samme, men den fysiske Kraft m indre og m in
dre, saa at den aldeles forsvandt for mange.

Jeg sank ogsaa dybere og dybere i Gæld. Skat 
og Renter var der ikke at tænke paa at faa betalt, 
saa at jeg fik betydelige Restancer. Til dette Onde 
slog der sig saa et andet, idet jeg faldt i en meget 
haard Sygdom, som bragte mig paa Gravens Rand 
og tog betydelige Penge, da jeg m aatte bruge baade 
Doktor og Apotek. Jeg var saa syg og svag, at ingen 
troede, at jeg kunde leve, og jeg skulde ligge og høre 
paa, at min stakkels sørgende Kone fik Paam indelse 
om at holde mine Ligklæder til Rede. Under min 
Sygdom fik jeg Besøg af mange, som kom for at 
se til mig. En af mine Kreditorer beærede mig ogsaa 
med et Besøg, men da jeg saa et stort Papir stikke 
op af hans Lomme, blev jeg saa syg, at jeg ikke 
kendte et Menneske, hvorfor han forlod mig, meget 
beklagende, at han ikke var kommet før, saa han 
kunde have faaet Obligationen indført i Protokol
len.

Da jeg var kommet nogenlunde til Sundhed og 
Kræfter, tog jeg a tter fat paa m it Arbejde, hvorved 
jeg baade fik Appetit og god Søvn, men en Nat sov 
jeg dog for haardt, thi en Tyv havde benyttet sig af 
min trygge Søvn til at bryde ind gennem et Vindue. 
Han tog med sine lange Fingre vort Sølvtøj, der 
havde en Værdi af om trent 80 Daler dansk Rigs
mønt. Jeg blev meget vred og ønskede Tyven ad 
Helvede til, men min Kone græd og klagede: »Hvad 
skal vi nu en anden Dag, naar vi skal have Barsel
gilde, og alle vore Sølvskeer er borte!« »Ligemeget 
med det!« sagde jeg, »hvem der ikke kan spise med 
Træske, kan lade Maden urørt. — Men nu m aa jeg 
efter den forbandede Tyv, som sikkert er den lumske 
Skomager fra T ..........« Jeg gik altsaa til Byen, hvor
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han boede. Her erfarede jeg, at han til samme Tid, 
som han havde besøgt os, havde begivet sig til Tøn
der, hvor der just var Marked i disse Dage. Jeg be
gav mig straks paa Vej dertil, men med det For
spring,, han havde, havde han naaet Tønder forinden 
og havde faaet vort Sølvtøj solgt til en Jøde, som var 
en af Tyvens Haandlangere. Jeg meldte Sagen til 
Øvrigheden — vi hørte dengang endnu under Tønder 
Amt — og fortalte tillige, at jeg havde truffet en god 
Ven paa Markedet, som havde fortalt mig, at han 
havde drukket med Skomageren, og at han havde 
undret sig meget over de mange store Pengestykker, 
som denne kastede om kring sig med. »Se at faa 
Deres Ven til at drikke videre med ham«, sagde de, 
»Knægten vil jo snart være døddrukken, og det vil 
da være let for Deres Ven a t undersøge, om han har 
noget Sølvtøj hos sig, og m uligt kan hans Ord ogsåa 
forraade ham.«

Min Ven paatog sig den om talte Kommission og 
gjorde sig ogsaa al tænkelig Umage, men til ingen 
Nytte. Tyven slap saaledes, og vi mistede for be
standigt vort Sølvtøj.

Kort derefter velsignede Gud os med en lille 
Datter, og ved Barselgildet blev jeg overbevist om, 
a t Træskeerne godt lod sig bruge, thi Gæsterne lan
gede rask  og villigt nok til Fadet.

En Rejse til København.

Kort derefter fik jeg Brev fra en meget høj Herre, 
som meget høfligt bad mig give ham  al m ulig Under
retning om min Broder og tillige laane ham  min 
Broders Breve til Gennemsyn. Skønt det kostede 
mig baade Tid og nogle Skillinger, opfyldte jeg hans 
Forlangende og fik ogsaa om en føje Tid Brevene til
bage med en venlig Skrivelse, hvori han bevidnede 
mig sin dybeste Taknemmelighed.

Glæden ved at modtage Breve fra min Broder fik 
im idlertid en brat Afslutning, thi der var næppe 
gaaet et Aar hen, før jeg fik at læse i »Hamburger 
Børsenhalle«, at m in Broder i Tyrkiet var blevet 
overfalden af Røvere og ved den østerrigske Konsuls 
Hjælp haard t saaret og syg var ankom m et til Kon
stantinopel, hvor han var død og bleven begravet paa
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den Kirkegaard, som tilhører de europæiske Kristne, 
og som Følge deraf var alle hans Papirer af den dan
ske Konsul sendt til København. I den saa uventet 
tilstødte Sorg skrev jeg til en Ven i København og 
bad ham  undersøge, hvad Rapport der var ankom 
men til det udenlandske Departement og bad ham 
tillige at faa ethvert af min Broder skrevet Doku
ment udleveret. Noget derefter fik jeg Brev fra min 
Ven, og med samme fulgte en lille fransk Rapport fra 
Kongens Afsending i Konstantinopel. Flere Papirer 
fik jeg ikke, jeg havde haabet, at hans Dagbog ogsaa 
havde været med.

I Følge flere Beretninger i udenlandske Blade, 
som gav mig Haab saavel om, at min Broder kunde 
være i Live som at der dog gaves Papirer efter ham, 
hvori han beskrev sin Rejse, og hvoraf især hans 
Dagbog kunde være mig til megen Gavn, paatog jeg 
mig en Rejse til København. Jeg sejlede med en 
Skipper fra Flensborg, og efter nogle Dages heldig 
Sejlads ankom jeg til m it Bestemmelsessted, hvor jeg 
straks med længselsfuldt Sind begav mig til det uden
landske Departement. Men jeg fik ikke flere Papirer 
eller flere Oplysninger, end der var mig tilstillet. Ef
ter at have besøgt min Broders og mine Venner, 
gjorde jeg mig færdig til Hjemrejsen og besluttede at 
gaa Søvejen igen, hvorfor en Ven forærede mig en 
Flaske god, gammel Vin, som skulde være god imod 
Søsygen, naar jeg undertiden tog en Slurk af den.

Jeg kom atte r med et Flensborger Skib. Men 
dette var saa tillastet saavel med Ladning som Passa
gerer, hvoraf en Del af saakaldte fornemme Folk 
havde taget Kahytten saa fuldstændigt i Besiddelse, at 
vi andre, jævne Folk m aatte søge vor Tilflugt til 
Lasten, som bestod af Æ rter og Hvidkaal. Her laa 
vi om Natten som i et Fængsel, thi Lemmen blev 
hver Aften fast tillukket, saa at det oven i Købet var 
saa m ørkt som i en Grav, men ingenlunde saa stille 
som i en Grav.

Vi sejlede fra København i stæ rk Modvind, hvor
for Skipperen den første Dag satte Kursen over til 
den skaanske Kyst og til Aften lagde sig for Anker 
der. Da jeg saa, a t de satte en Jolle ud for at gaa i 
Land, fik jeg Lyst til at gøre dem Følgeskab for at 
sætte min Fod paa svensk Bund. Vi sejlede altsaa af

18
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og kom i Land og gik et lille Stykke op fra Stranden 
til en temmelig stor, træbygget Gaard, hvor vi gik 
ind, thi Skipperen havde til Hensigt at købe Fjøde. 
Vi kom ind i en meget stor Stue med et flere Alen 
langt Ildsted, hvor der brændte en stor Ild af lange 
Fyrresplinter. Foran denne sad en stor Del af Hu
sets Folk for a t varm e sig. Vor Hilsen gengældte de 
med de Ord: »I Vorherre Jesu Navn være velkom
men!« Da jeg hørte dette, gav det mig Tanker, thi 
jeg syntes, at det var smukt, om den Hilsen blev 
brugt i ethvert kristen t Hus. Da jeg var alt for nys
gerrig efter at se alting nøje efter, fattede Folkene 
Mistanke til mig, og jeg blev overbevist om, at de an- 
saa mig for en Tyv, thi et stort gammeldags Lomme
ur, som hang paa en Stolpe, blev hastigt taget ned og 
stukket i en Lomme. Jeg kunde næppe bare mig for 
at le. Da jeg dog nødig vilde have, at Folkene skulde 
beholde den Tro om mig, fortalte jeg dem, at jeg saa 
Hus og Bohave saa nøje efter, fordi det var første 
Gang, jeg var i et svensk Hus. Endvidere fortalte 
jeg dem, at jeg havde en Gaard i det Slesvigske og 
beskrev dem nogenlunde, hvorledes denne var be
skaffen, og hvad for Sædarter vi dyrkede. Da de hørte 
dette, blev jeg betragtet med mere milde Øjne, og 
det blev meget venskabeligt mellem os. Skipperen 
havde im idlertid faaet et Par F lasker fyldt med Fløde 
og gjorde sig rede til a t gaa. Vi sagde dem derfor 
Farvel, hvortil de ønskede os »Med Gud en lykkelig 
Rejse!«

Ved Nattens Frem brud kom vi ombord paa Ski
bet igen, og jeg søgte straks min Plads i Lasten og 
lagde mig i de kære Æ rter ligesom de andre. Men 
at komme til at sove, var der ikke at tænke paa. Her 
var en Mulder og Bulder som i en Jødeskole, og saa- 
ledes som der blev kastet med de Æ rter, og de slog 
baade snært og haardt! At forlange Ro vilde have 
gjort ondt værre, her var ikke andet at gøre end at 
væbne sig med Taalmodighed. Jeg trak  derfor m it 
Slag op over Hovedet for at have mine Øjne i Fred for 
Æ rterne og laa saa roligt og hørte til. Øjnene kunde 
jeg paa denne Maade nok beskytte, men Næsen der
imod ikke, da Luften blev saaledes beskaffen, at jeg 
tror, hvis en Hue var bleven kastet i Vejret, saa vilde 
den være bleven svævende over os som en Komet.
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Omsider kunde jeg forstaa, at der var en Katolik 
iblandt os, thi hver Gang der lød en fæl Ed eller 
Band, mumlede han »Ave Maria!« og paakaldte 
hende.

Saaledes forløb det meste af Natten, og Søvn fik 
vi ikke meget af. Endelig blev Lemmen taget af, og 
vi var ikke sene til a t komme op i frisk Luft. Jeg 
var tillige meget begærlig efter at faa m it Rejsesel
skab taget bedre i Øjesyn. Der var en, som der om 
Natten havde været meget Spektakel med, og som 
ofte blev raabt med Navnet »Sorte Mads«. Ham fik 
jeg nu Øje paa. Det var en lille bredskuldret Karl 
med en Mave, der stod frem som en lille Bakke, et 
Bevis paa, at han i sin Tid havde spist og drukket 
meget. Derefter spejdede jeg efter ham, som flittigt 
havde læst »Ave Maria« og fandt ham ogsaa snart. 
Jeg antog ham først for en tysk Haandværkssvend, 
men ved hans fine Underkjole, som tilmed havde et 
eget Snit, blev jeg snart overbevist om, at han ikke 
alene var en Katolik, men . en Pater eller Jesuit. 
Desuden fik jeg opdaget, at han var fra Sydtyskland.

Endelig lettede vi Anker, hejsede Sejl og sejlede 
videre, men med lige kontræ rig Vind som i Gaar. 
Skipperen satte sin Kurs stik Sydøst. Det varede ikke 
saa længe, før vi kunde se Land, hvorfor jeg spurgte 
Skipperen, hvad dette var for et Land. »Det er Born
holm«, svarede han. »Herre Gud!!« sagde jeg, »det er 
jo en gal Vej til Flensborg!« »Ja«, sagde han, »det 
bliver desværre ikke derved endnu.« Deraf kunde 
jeg forstaa, at vi vilde komme til at krydse længe 
i Østersøen og kom til at tænke paa min Madpose, 
som kun var forsynet for to Gange 24 Timer.

Da det a tte r blev Aften, m aatte vi igen søge vort 
Logi i Lastrum m et, og da jeg ikke følte mig saa gan
ske vel tilpas, tog jeg min Flaske Vin med. Jeg m aa 
im idlertid ikke havo været forsigtig nok, da jeg satte 
min Flaske i Æ rterne, thi da jeg efter at have sovet 
i nogen Tid tog til m in Flaske for at faa en Slurk af 
den, fandt jeg, at den var mestendels tømt. »Det skal 
den Slikm und faa betalt!« tænkte jeg, satte Flasken 
for Munden-og tømte den, hvorpaa jeg fyldte den med 
noget Vand, som m an ellers ikke plejer at opbevare 
i F lasker til Drikkevarer. Saa satte jeg Flasken hen 
paa sin Plads og lod, som om jeg var falden i Søvn.
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Det varede heller ikke saa ret længe, før der a tte r 
var Fingre ved Flasken. Jeg hørte, hvor Proppen 
løsnedes, og at een tog et Par forsvarlige Slurk, men 
saa satte han Flasken og begyndte at spytte og 
spytte, og om sider begyndte han at kaste op. Styr
manden, som havde sit Lukaf ved Siden af os, be
gyndte at bande og gale, hvad det var for Svineri i 
Æ rterne. Ja, det blev rigtignok nogle dejlige Spise- 
ærter!

Da vi næste Morgen kom op paa Dækket, var vi 
alle meget nysgerrige efter at faa at vide, hvor vidt vi 
var komne. Jeg spurgte derfor Skipperen, hvor vi 
nu befandt os paa Søen. »Det m aa Gud vide«, sva
rede han mig. Nu, tænkte jeg, saa m aa jeg vel hen
vende mig til ham, det er da altid  en god Trøst, at 
han er Overstyrmand. Vi saa os om kring til alle Si
der, om vi ikke kunde øjne Land, men der var ikke 
andet at se end Himmel og Hav. Om Natten blev det 
blikstille, og om Morgenen fik vi en tyk Taage, hvor
for vi, drevne af Strømmen, løb paa Grund paa Fal
sters Kyst. Nu var det en Lykke for os, at det var saa 
stille, men alligevel blev vi, og isæ r Skipperen, ikke 
saa lidt bange. Der blev straks gjort A nstalter for 
a t faa Skibet flot, hvilket lykkedes os ved at et An
ker blev lagt i en Baad og roet saa langt ud fra Ski
bet, som Ankertovet vilde række, og der kastet i 
Havet, hvorefter vi alle tog fat paa Spilstokkene, saa 
a t det knagede og bragede i Skibet, som endelig der
ved haledes om paa Siden og a tte r  blev flot og igen 
kom til at sejle.

Men Vind og Vejr blev ved at spille Gæk med os, 
saa at vi først ved Aftentid kom krydsende ind til 
Langeland, hvor der blev kastet Anker. Her m aatte 
en Del af os gaa i Land for at købe Levnedsmidler. 
Næste Dag m aatte vi krydse og lavére os frem lige til 
Aften. Da Solen var gaaet ned, drejede Vinden sig 
mere til Gunst for os, saa a t vi denne Nat skar h u r
tigt gennem Søen, hvilket viste sig den følgende Mor
gen. Thi da saa vi i nogen F rastand  ikke blot mange 
Skibe, men ogsaa en Købstad, med flere K irketaarne 
knejsende i Vejret. Vi spurgte alle, hvad dette dog 
var for en Stad. Skipperen var lige saa ukyndig som 
vi andre. Endelig kom der en Jagt, og vi raabte 
over til den: »Hvorfra kom m er De?« »Fra Trave-
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münde«, lød Svaret. Vi forstod altsaa, a t det var Ly- 
beck, som laa foran os. Skipperen tog derpaa K ur
sen tilbage, og da det kom næ r til Aften, sagde han: 
»Da vi nu sejler for saa gunstig en Vind, kan vi let 
naa til Als Bugt, og der vil vi kaste Anker for ikke 
at sejle gennem det smalle Farvand ved N attetid til 
Flensborg.«

Vi kom altsaa om Natten til at ligge for Anker i 
den Formening, at vi laa under Als, men da det blev 
Dag, blev vi alle meget ilde til Mode ved at opdage, 
at vi laa i en Havn ved Langeland, og tilmed var 
Vinden nu sprungen saaledes om, at vi a tte r m aatte 
krydse os frem, saa a t det, kort at fortælle, tog 10 
Dage og 10 Nætter, inden vi naaede Holnæs, hvor jeg 
med Glæde lod mig sætte i Land. Jeg havde da faaet 
nok af den Sejlads. Jeg tror, at Moses har ikke 
krydset værre i den arabiske Ørken med Israels Børn, 
end denne Skipper krydsede med os i Østersøen.

Da jeg først var kommet i Land, tog det kun 
nogle Timer for mig at naa til m it Hjem. Her havde 
jeg den Glæde at finde min Kone og mine Børn i god 
Sundhed.

De falske Rigsbanksedler.

En Maaneds Tid efter min Hjemkomst skænkede 
Gud os den Glæde, at min Kone fødte en Søn, som i 
Daaben blev opnævnt efter min nu desværre afdøde 
Broder. Straks derefter kom der en mageløs Strøm 
af Breve til mig, men det var rigtignok ikke G ratula
tioner i Anledning af min Kones lykkelige Nedkomst, 
det var Kræ vebreve, M andater og Befalinger i For
ening med flere Hundrede Dalers Opsigelse. Derved 
blev vi sat i en næsten fortvivlet Stilling, da det jo 
var um uligt at skaffe saa mange Penge i disse ulyk
kelige Tider og Forhold. Hvad der mest skar mig i 
H jertet var, at min Kone i hendes svage Tilstand 
skulde ligge og sukke og klage over al den Genvor
dighed næsten hele Natten. Jeg søgte at trøste 
hende, men det var forgæves. Hun fik da ogsaa en 
slem Feber, hvorved Barnet ogsaa blev sygt.

Jeg m aatte gøre mange Rejser over de modby
delige M andater og hist og her aflægge Besøg hos de 
gode Pengemænd, men det var alt til ingen Nytte.
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En Slægtning af mig, som efter eget Ønske var ble
vet Sognefoged, havde den Æ re og vistnok ogsaa For
nøjelse at overbringe mig de afskyelige M andater. 
Hver Gang, han kom med dem, malede han alt saa 
sort som m uligt for mig og sagde, at jeg nu snart 
vilde komme til at gaa fallit. Denne Mand kunde 
med Lethed have hjulpet mig og m aaske derved have 
sparet mig for den Ulykke, jeg senere kom i.

Da jeg mærkede, at det blev mig um uligt at faa 
Penge til Laans, besluttede jeg at sælge af min rø r
lige Ejendom. Men der var den ulykkelige Rigsbank
skat a tte r i Vejen, thi næsten enhver Bonde var i den 
samme Knibe som jeg. Da jeg solgte mange af de 
nødvendige Redskaber for at skaffe Penge, blev min 
Bedrift sat meget tilbage, og min Kredit var borte.

Endelig blev jeg tilskyndet af nogle af mine Ven
ner til at udgive i Tryk de Breve, som jeg havde faaet 
fra min Broder paa hans Rejse i Afrika, hvorved jeg 
ikke alene kunde tilfredsstille hans Venners Længsel 
efter at erfare noget om ham, men ogsaa selv have 
en Fordel. Brevene blev altsaa trykte*) og i Pakker 
sendt til de forskellige Boghandlere, og jeg havde den 
Glæde, at de vandt alm indeligt Bifald.

Efter Bogtrykkerens Ønske beholdt jeg en bety
delig Del Eksem plarer, som jeg skulde se at faa solgt 
paa Fyn, hvor min Broders Navn var godt kendt. 
Denne Rejse til Fyn blev en ulykkelig Rejse for mig. 
Thi derved traf jeg sammen med een, som førte mig 
i noget, jeg aldrig havde tænkt paa eller troet, at jeg 
i mine Levedage skulde komme i Lag med. Og det 
førte til mange Genvordigheder, megen Sorg og Kum
m er for mig og især for min Fam ilie og havde til 
Følge, at jeg i 25 Aar m aatte føre et fredløst Liv. — 
Dette gik saaledes til:

Paa min Omrejse i Landet m aatte jeg ofte spørge 
efter Vej for ikke at gaa for langt ud af min Tur. 
Saaledes traf jeg en Dag en Mand, som jeg ogsaa 
spurgte mig til Rette hos. Saa kunde vi følges ad, 
sagde han, for han skulde samme Vej. Vi talte om 
et og andet, og derved faldt Talen ogsaa paa den 
ulykkebringende Rigsbankskat. »Jeg er«, sagde jeg,

*) 11. II. Steenschwang: Breve fra Theologen P. II. 
Steenschwang paa hans udenlandske Hejse. H aders
lev 1822.
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»en Gaardm and ovre fra det Slesvigske, som ved den
ne forbandede Rigsbankskat og ved de urim elige lave 
P riser paa Landm andens Produkter er kom met saa- 
ledes i Klemme, at jeg nu m aa tærske om kring med 
disse sm aa Bøger for a t tjene lidt Penge til Hjælp og 
Støtte.« Hertil gav Manden et dybt Suk og sagde: 
»Jeg h a r en Broder, som er bleven ganske ulykkelig 
ved denne Rigsbank. Jeg vil nu i Korthed fortælle 
Dem hans Skæbne: Han og jeg vidste ikke andet, end 
at vi var i Besiddelse af Formue, men hvad vi ejede 
i Hundreder af Rigsdalere, det blev til faa Daler eller 
Skilling, fordi Rigsdalersedlerne, enten de var store 
eller smaa, ikke mere svarede til deres Paalydende. 
Hvor de efter Præg og Paategning skulde gælde for 
50 eller 1 Daler, gjaldt de nu ikke mere end 1 Skil
ling Lybsk for hver Daler, hvilket foraarsagede os et 
stort Tab og allerm est for min Broder, som drev en 
Handelsforretning. Som ved et Tordenslag blev 
denne knust paa en Gang, og han m aatte standse paa 
Grund af Mangel paa Kapital. Enhver som skyldte 
ham noget, kom nemlig og smed ham de værdiløse 
Lapper, som han m aatte tage til fuld Værdi efter de
res Paategning, og som i det samme blev indløst af 
Regeringen for ganske ubetydeligt, og i Stedet for 
kom nu den saakaldte nye Rigsbank. Min Broder, 
som saa sig stedt i Armod ved slige Sedler, som ikke 
svarede til deres foregivne Værd, handlede efter Ty
skernes Ord: »Not m acht Rat«. Det faldt ham nemlig 
ind at faa sit Tab indhalet, og til den Ende vovede 
han sig til at efterlave de nye Rigsbanksedler, hvilket 
ogsaa lykkedes saa skuffende, at de ej var at kende 
fra de af Banken udstedte Sedler. Men som det a l
mindeligt gaar i Verden, at enhver Ting, den være god 
eller ond, har sin Tid at grassere i, saaledes gik det 
ogsaa med dette. Lige saa uforskyldt min Broder 
var blevet fattig, lige saa selvforskyldt blev han nu 
langt mere ulykkelig. Kort sagt, det blev opdaget, at 
der var flere, som havde grebet til dette Middel, baade 
i København og Jylland, de blev alle fængslede og 
førte til Odense, hvortil min Broder ogsaa blev ført, 
og hvor han sad fangen i temmelig lang Tid. Men 
omsider fandt han Lejlighed til at undvige, og nu 
maa han, hvis han lever, svæve i det fremmede.«

Alt imens var vi komne til Mandens Gaard, og
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han havde budt mig med indenfor. Jeg var blevet 
b itter i Sind, ikke paa den ulykkelige Broder, men 
paa dem, der lader saadanne Aarsager opstaa, saa 
mange tvinges paa Afveje og bliver stødt ud i Jam 
m er og Elendighed. Jeg gav Udtryk for disse Tan
ker og sagde, hvis det skulde ske, at den ulykkelige 
Broder paa sin Flugt kom til m it Hus, vilde jeg slet 
ikke betænke mig paa at optage ham, og jeg vilde 
heller ikke have gjort mig Sam vittighedsskrupler ved 
at gøre Brug af hans Pengesedler, thi saaledes som 
Kongen nu gaar frem mod Bondestanden, kan jo næ
sten ingen bestaa.

Endelig var vor Sam tale til Ende, og jeg rejste
mig for a t gaa videre. Jeg agtede at naa B .........
samme Dag. Han viste mig Vejen og bad mig om at 
besøge ham  paa Tilbagevejen, hvilket jeg dog ikke 
vilde love, da jeg ilede efter at komme hjem. Næste 
Dag kom jeg nok i Nærheden af hans Hjem, men jeg 
tog mig ikke Tid til at besøge ham. Jeg ilede til 
Odense og gjorde mig der fuldstændig færdig til 
Hjemrejsen.

Anden Dags Morgen, som jeg netop vilde afsted, 
traf jeg Manden og hans Kone paa Gaden. De sagde 
straks: »Det glæder os meget, at vi traf Dem. Vel 
havde vi et lille Æ rinde her i Byen, men det var dog 
mest for at træffe Dem, at vi er komne hertil. Om vi 
ellers tør være saa fri, saa har vi en Bøn til Dem, og 
det er, om De ikke vil besøge os igen, enten i Dag 
eller i Morgen. Vi har en god Bekendt, som ønsker 
at komme over i det slesvigske for at søge Employ, 
han har slet intet Bekendtskab derovre, og det e r  der
for vor Bøn, om De vil tage ham  med og være ham 
behjælpelig.« Jeg undskyldte mig, at jeg ikke kunde 
komme i Besøg hos dem, da jeg hurtigst vilde hjem, 
og tilbød at give dem min Adresse, saa kunde Man
den let finde mig, og jeg skulde saa gerne hjælpe 
ham. Men de sagde, a t jeg gik ikke ud af Vejen, hvis 
jeg gik med dem, og at jeg gjorde dem en stor Tje
neste, hvis jeg selv vilde træffe Aftalen med de
res Ven.

Saa drog jeg med dem for i en Fart at gøre Aftale 
med den fremmede. Jeg ventede en Time i deres 
Hjem, men da han stadig ikke kom, vilde jeg give 
dem min fuldstændige Adresse og derefter gaa videre.
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De blev dog ved at holde paa mig, og da det var ble
vet nær til Aften, tog jeg imod deres Tilbud om at 
blive der Natten over. Det var meget sildig Aften, 
da der bankedes paa Døren, og ind traad te  en vel
klædt, temmelig ung Mand, som med Anstand og 
Høflighed bød os »God Aften!« Med Tak og Gen
hilsen blev han bedt a t tage Sæde hos os, hvorefter 
der blev en kort Pavse, og siden taltes der kun om 
Vind og Vejr og slige ligegyldige Ting. Omsider 
fandt jeg Lejlighed til a t spørge Manden: »Er det 
ham, som vil med mig over til Slesvig?« »Ja«, 
svarede han, »ham er det«. Jeg spurgte saa den 
fremmede: »De er vel den Person, som vil rejse
med mig til Slesvig?« »Ja«, svarede han, »det er 
mig, men der er netop indtruffen Forhindring, saa 
jeg ikke kan rejse de første otte Dage«. Han nævnte 
derpaa sit Navn, som var N. Møller, og fortalte, at 
han vilde rejse videre ud i Verden. »Kan m an 
maaske faa Guldpenge ovre hos Dem? Jeg ved, at 
den Slags Penge skal man gerne have, naar man skal 
rejse i fremmede Lande«. Det vilde der ikke være 
noget i Vejen for, mente jeg, thi da min Broder rejste 
bort, fik han sine Sølvpenge byttet med Guldpenge. 
Hos de store Købmænd i Flensborg fandtes der sæd
vanlig Guld nok.

Han bad mig saa cm at veksle 100 Rigsdaler i 
Guld. Jeg vilde give ham Kvittering for Pengene, 
men det vilde han ikke engang have. 100 Rigsbank
daler i T idalersedler laa allerede paa Bordet, og jeg 
begyndte at pakke sammen paa dem, da han satte 
mig i Forundring ved at sige: »Holdt! der er noget 
ved dem!« Jeg sagde: »Ja, der er ikke blot noget, 
men der er meget ved dem, og jeg forstaar saa godt, 
at De betænker Dem ved at lade mig løbe af med 
Deres Penge.« »De forstaar mig ikke«, siger han, 
»kan De ikke nok se noget paa de Sedler, som ligger 
foran Dem?« »Nej, ikke andet, end at de ser noget 
gamm elt og brugt ud«. — »Ja, men er der ellers ikke 
noget ved dem?«. Jeg tog dem saa skarpt i Øje, 
men kunde ikke finde noget, hvorfor han da ogsaa 
blev nødsaget til selv at træ kke Ræven ud af Hulen 
og vise mig, at Stemplet manglede.

»Vil De nu gøre Brug af Sedlerne«, sagde han, 
»saa vil jeg sætte Stemplet paa dem, og jeg forsikrer
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Dem, a t ingen skal kassere Sedlerne, thi Kopien er 
fuldstændigt Originalen lig, og jeg vil give Dem halv 
Rabat til Fortjeneste«. Ved at høre dette, var det, 
ligesom jeg tabte mig selv. Han saa paa mig, og 
jeg saa paa ham. Omsider siger han: »De er vel 
bange for at have noget at bestille med dette?« — 
»Nej, saam ænd er jeg ej«, sagde jeg, »og jeg tro r 
ikke, at det nogensinde skal anfægte mig, thi det 
forekommer mig, som om jeg ser Kongen med en 
Pisk i Haanden, og denne Pisk har som Navn Rigs
bank, med hvilken han nu slaar haardt, og derfor er 
m an nødt til at springe over Lovens Plankeværk«. 
— »Men lige saa haard t som han nu tvinger mig til 
at springe over Lovens Plankeværk, som De siger, 
lige saa haard t vil han ogsaa straffe«. — Jeg tog en 
Seddel og sagde: »Jeg vil dog se efter, om Kniplen 
ikke s taar ved Vedkassen, ligesom ved de saakaldte 
2 Speciessedler«, som var en sand Originalløgn og 
Falsk, da de skrev dem for 2 Species, medens de kun 
gjaldt for 2 Skilling. Men her paa disse Sedler 
fandtes der ikke et Ord om, at det var forbudt at 
eftergøre samme, saaledes som paa de om talte Spe
ciessedler. Jeg fortalte mine nye Venner det og 
sagde: »Vel ved jeg, at Loven dømmer den haardt, 
som slaar falske Penge, men det er jo ogsaa noget 
andet, thi Penge er en Mønt af Metal og ikke af 
Papir. Der kan ikke tænkes nogen synderlig Straf, 
fordi disse Papirspenge udgives eller efterlaves, thi 
de, som begik det store Falskneri ved Speciessed
lerne, undgik baade Tiltale og Straf.«

»Jeg vil nok gaa i Kompagni med Dem«, sagde 
jeg saa, »men dog ikke længere, end til jeg har 
faaet mine Skatterestancer betalt og andre Ting i 
Orden, som er komne af Lave ved denne Rigsbank
skat. For det andet m aa De fuldt og fast love mig, 
hvis De efterdags forfærdiger flere Sedler, end jeg 
tager Del i, at De aldrig vil nævne mig, hvis det 
skulde briste i Stykker. For det tredje ønsker jeg 
a t vide, om De s taar i Forbindelse med flere, for 
saa er det højst betænkeligt at binde sig dertil«. 
Han svarede: »Jeg har ogsaa fast besluttet, at jeg 
ikke vil vedblive længere, end til jeg har min Skade 
nogenlunde generstattet. Jeg kan ogsaa forsikre 
Dem, at der fra min Side ikke skal blive flere indviet
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eller gjort delagtige i vort Foretagende«. — »Saa er 
vi færdige med vor Overenskomst«, sagde jeg, »lad 
os nu gøre Haandslag paa, at ingen af os vil vedblive 
længere dermed, end vi nu har aftalt!« — »Her er 
min Haand!« — »Og her er ogsaa min!« — Pagten 
var a ltsaa afsluttet.

Vi forføjede os derpaa til Sengs, og jeg sov 
roligt til næste Morgen. Jeg fik da de hundrede 
Rigsdaler i de Sedler, som jeg havde betragtet saa 
nøje, og som nu var stemplede. Desuden fik jeg en 
Adresse, under hvilken jeg skulde skrive til ham, 
da han nok ønskede at erfare, hvorledes det gik mig 
med disse Sedler. Efter at have spist Frokost, tog 
jeg Afsked med mine nye Venner og begav mig a tte r 
paa Hjemvejen. Nu var a ltsaa  det første Skridt 
gjort, som førte mig og mange til Anger, Kummer og 
Kval. Da jeg var gaaet et Stykke hen ad Vejen, tog 
jeg Sedlerne frem og betragtede dem meget nøje. 
Man skulde ikke tro eller tænke, at de var skrevne 
med en Pen, saa nøjagtigt var de ægte Sedler lige, 
selv Papiret var aldeles lig de ægte. Jeg fik senere 
at vide, at de ogsaa selv havde forfærdiget Papiret. 
Hos en Smed et Steds derovre paa Fyn blev Ma
terialet slebet eller malet, og saa forstod de selv at 
lave Papiret.

Alt som jeg gik hen ad Vejen, gik der mange 
Tanker gennem mit Hoved. Det var, som om en 
Stemme talte til mig og sagde: »Du er kommet paa 
en urigtig Bane, som vil kunne føre dig i en bundløs 
Afgrund«. Min Gang standsede af og til, og jeg 
tænkte frem og tilbage. Paa den ene Side var der 
Fare, og paa den anden truede Pengeknibe, men jeg 
tænkte: »Nu m aa du gaa frem, som du har begyndt, 
har du først sagt A, m aa du ogsaa sige B«. Desuden 
vidste jeg, at den fordrukne Herremand, som var 
bleven vor Skatteoppebørselsembedsmand, nok skul
de gøre mig Helvede saa hedt som muligt, da han for 
visse Aarsagers Skyld tragtede efter at faa fat paa 
min Gaard.

Jeg gik altsaa videre paa den Bane, som jeg 
havde begyndt at betræde, men ikke uden at Stem
men i m it Indre vedblev at foreholde mig, at jeg var 
faren vild. Jeg vendte nu mine Tanker til Himme
len og bad til den barm hjertige Gud, at han i Naade
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vilde tilgive mig, hvis jeg forbrød mig paa hans Lov, 
da det dog ikke skete af Begærlighed efter Rigdom,, 
men af Tvang og Trang. Jeg blev derved noget be
roliget.

De Sedler, som jeg havde faaet, gik rask  fra 
Haanden uden at vække den m indste Mistanke. Efter 
Løfte skrev jeg derfor til Møller og lod ham  vide, at 
det var gaaet efter Ønske. Da en kort Tid var forlø
ben, kom han over i Besøg hos mig og overgav mig 
en lignende Sum i Sedler og modtog sin Andel i de 
allerede om satte Penge. De nu modtagne Penge kom 
ligeledes hu rtig t og ubem ærket ud blandt Folk. Jeg 
gav ham Meddelelse, og han kom hurtig t igen og 
overlod mig en Sum i samme Slags Penge, som ogsaa 
gik glat fra Haanden. Da jeg nu saaledes var kom
men til Penge, var jeg ikke sen til at søge Skatteop
kræveren for at faa afbetalt af mine Restancer.

Efter at det nu var gaaet godt for os flere Gange, 
blev vor Aftale, at der ikke m aatte optages flere Del
tagere i vort Forehavende, brudt, thi der kom flere 
med. Endelig kom Møller igen, og det blev for sidste 
Gang. Nu m edbragte han en større Slags Sedler, 
nemlig Halvtredsindstyvedalersedler. Han drog nu 
selv med til Flensborg, hvor han straks blev gen
kendt af en eller anden, som det senere hørtes. Til
med gjorde han mig det ikke alene vanskeligt, men 
ogsaa farligt, da jeg snart m aatte veksle, snart købe 
et eller andet for Pengene. Det tog da ogsaa en En
de med Forskrækkelse. Jeg blev nappet og sat fast, 
medens min Kollega under den største Fare flygtede 
fra Flensborg..

I Lænker.

En vis Kruse, som dengang var Politim ester i 
Flensborg, optog Forhør over mig. Uagtet han ej 
blev overbevist om, at det var mig vitterligt, at Sed
lerne var falske, erklærede han mig for Arrestant, 
hvorpaa han med de Ord: »Put ham ind!« gav en 
stor, skummel Karl Ordre til at føre mig i Fængsel. 
Jeg tænkte: »Det skal ellers ikke gaa saa let, som 
du mener.« Jeg fulgte vel den sorte Karl, som et 
Faar, der skal saavel klippes som flaas, men da 
han var kommen til den første Fængselsdør og satte
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Nøglen i Arrestdøren, greb jeg saa hurtig t og stæ rkt 
i denne sorte og menneskelige Maskine, a t han ram 
lede om i Rendestenen med et Rabalder, som om der 
var falden en gammel Hest, hvorpaa jeg brugte mine 
Ben saaledes, a t Hælene sprang af mine Støvler. Da 
han havde faaet sig opsamlet, gav han sig til a t 
brøle som en Løve, og da det var henimod Midnat, 
havde dette Brøl til Følge, a t han fik Hjælp af Nat
vægtere. Da jeg havde sprunget et Stykke hen ad 
Gaden, blev jeg om ringet af en Flok af dem. Jeg 
kastede til Side af dem, saa en fløj hen imod en 
Brønd. Men en anden huggede ind paa mig med 
dette forfærdelige Mordredskab, som kaldtes Mor
genstjerne, og det fo’r  med saa mange Pigger gen
nem alle mine Klæder ind i Siden paa mig, saa a t 
Blodet løb frem af flere Aabninger. Alligevel fik jeg 
ogsaa ham  kastet til Side, og da jeg ved denne Kamp 
havde slaaet mig igennem, fortsatte jeg min Flugt 
og søgte at komme bort fra Gaden. Ved m it Side
spring kom jeg ind i en Have, hvor der var Ro, og 
jeg fandt det fornødent a t trykke med Haanden 
ind i Siden for a t standse Blodet, da jeg ellers frygte
de for at blive afm ægtig af Blodtabet. Før jeg tog 
mig i Vare, kom der im idlertid en stor Hund snusen
de hen imod mig, og bagefter den fulgte en Trop 
Politibetjente, bevæbnede med store Stokke, og der
til en større Trop Natvægtere med deres Pigkøller. 
Havde jeg haft en tilbørlig Knippel i m in Haand, saa 
skulde jeg have slaaet mig gennem dem allesam men, 
thi den gode Gud h ar rundeligen forsynet mig med 
Kraft og Styrke. Vel var jeg ikke i Besiddelse af 
saadanne Kæmpekræfter som m in Fader, men jeg var 
dog saa stærk, a t n aar jeg havde Fodfæste og holdt 
en Hest i Halen, kunde den ikke rykke mig af Plet
ten, hvor meget m an end piskede paa den, hvad 
mange har været Vidne til. Men nu stod jeg med 
de bare Hænder imod saa mange, som tilm ed var vel 
bevæbnede. For ikke a t faa H jertet ud af Livet af 
Nattevægternes Pigkøller, m aatte jeg derfor over
give mig.

Jeg blev snart overbevist om, at Politim esteren 
hørte til den Slags Folk, som mere hadede Personer
ne end den onde Gerning, thi ellers havde han vel 
haaret Omsorg for, at Fangerne fik en bedre Pleje
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og ikke ladet en halv forrykt og hjerteløs A rrest
forvarer ene og alene raade for de ulykkelige, af 
hvilke m angen en i Aar og Dag m aatte friste Livet 
ved en Føde, hvoraf Vandet udgjorde Hovedbestand- 
delen.

Om Morgenen fik hver Fange nemlig en Potte 
Vand, der mere lignede Vaskevand end Thevand, som 
det skulde bære Navn af. The var det blevet fri 
for, af den Aarsag havde dette Vandslap vel faaet en 
Smule Kulør af nogle D raaber Mælk. Dertil fik hver 
Fange et tykt Stykke Brød, hvorpaa Sm ørret næsten 
var usynligt. M iddagsmaden var nærm est Hunde
mad, saasom Kartofler, stegte i Vand, Grød, ligele
des kogt i Vand, Suppe, ligeledes Vand med nogle 
Kartofler og en lille, ringe Stump Kød. Men det 
allerværste var, at hvad Gud h a r skabt og undt baade 
gode og onde Menesker, nemlig Sol og frisk Luft, 
ogsaa var os nægtet. Derimod havde enhver Fange 
den allerm odbydeligste Stank tilligemed andre 
trykkende Urenligheder, thi hver Fange m aatte be
holde al sin Urenlighed hos sig i en Tid af otte Dage 
og stundom  endog derover.

Under saadanne tyranniske M enneskeplagere 
m aatte jeg, om jeg mindes ret, friste m it Liv i rige
ligt 11 Uger, men jeg blev da ogsaa i denne Tid saa 
fordærvet og kraftløs, at jeg næsten ikke kunde staa 
paa mine Ben, og desuden blev Brystet saa daarligt, 
som om jeg havde den stærkeste Svindsot. Klagede 
m an til Politim esteren over denne i enhver Henseen
de slette Behandling, havde han ingen Øre. Klagede 
m an til Arrestforvareren, fik m an til Svar, at sligt 
hørte med til Straf. Gud ved, hvor meget han havde 
paa sin Sam vittighed, endnu inden han blev A rrest
forvarer. Thi han havde forhen været Underofficer, 
og til den Tid kunde en saadan behandle de stakkels 
Soldater, som de fandt for godt, saa at m angen en af 
dem derved mistede Livet eller Helbredet. Saadan 
tyrannisk  Behandling af Soldaterne blev der først sat 
en Stopper for af vor nuværende milde og gode 
Konge Frederik den Syvende, som derved og paa an
den Maade viser, at han har et aabent Øje og Hjerte 
for sit Folks Ve og Vel.

Jeg kom af og til i Forhør, hvori jeg m aatte tage 
til det eneste Værge, jeg havde, nemlig Usandheder.
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Men det gik dermed som Sne, der forsvinder for So
len. Øvrigheden var nemlig ikke sen til a t komme 
til m it Hus for at ransage efter, om der ikke fandtes 
noget, som kunde have været brugt ved Forfærdigel- 
sen af Sedlerne. Det hverken gaves eller fandtes, 
men derimod faldt den Adresse, under hvilken jog 
havde skrevet til Møller paa Fyn, dem i Hænder, 
hvorpaa han og flere blev nappede og satte i Fængsel 
i Odense. Derfor blev jeg nu ogsaa taget ud af dette 
djævelske Fængsel og ført til Odense.

Denne Rejse gik saaledes for sig: Jeg blev lænket 
paa Hænder og Fødder og oven i Købet lænket og laa
set fast til Vognen af to Politibetjente, som skulde 
passe paa, at jeg ikke løb bort. Disse to Karle var 
de elendigste Kujoner, man kan tænke sig. Jeg kunde 
ikke røre mig det mindste, før B lode tstrak s foer dem 
til Hovedet, og desuden havde de den Tro, at en Fange 
kunde have saadan Forbindelse med Mørkets Mag
ter, at disse kunde puste Jernet itu paa ham. De 
søgte i saa Henseende at forske ud af mig, og jeg gav 
dem saa tvetydige Svar, at de kunde tro baade saa 
og saa. Netop som deres Tanker saaledes stod til 
mig og den onde, løb der tilfældigvis en Hare lige tæt 
fer os over Vejen. Havde deres Angst været stor i 
Forvejen, blev den om m uligt endnu større. Jeg hørte 
dem i deres Flensborger P lattysk  mumle om, at det 
var et slemt Tegn, da en Heks kunde paatage sig en 
Hares Skikkelse, naar den havde noget i Sinde.

Jeg sad i Livsfare ved disse Tølperes dumme 
Overtro, thi Hestene var meget sky, saa hvis de tog 
Magten fra Kusken, m aatte jeg slides i Stykker, da 
jeg var lænket fast til Vognen.

Endelig blev jeg i Assens af do Flensborgske Men
neskeplagere afleveret til det Odenseske Politi, hos 
hvilke jeg straks bemærkede, a t de havde bedre Aand 
og Hjerte end de, der nu havde pint mig i 2 Gange 
24 Timer. Hvis jeg skulde have været længere under 
deres Behandling, havde jeg form odentlig m istet 
baade Haand og Fod, thi de Hundesjæle havde 
spændt Jernene saa haard t og stram t, at baade Haand 
og Fod var aldeles følelsesløse, og Fingrene var gan
ske blaa som Følge af, at Blodomløbet var standset.

(Fortsættes.)



Sønderjylland 1928.
Af Thade Petersen.

1. Grænsen.

T yskerne ag ite re r stad ig  mod G ræ nseafgørelsen . P aa  
et Møde i M u nkbrarup  siger P as to r Schm idt, a t det øko
nom iske M om ent ogsaa vilde væ re afgørende for N ord
slesvigs Skæ bne (H. Selvstyrefo lkene ska l endog
have g jo rt Forsøg paa  a t danne en slesvigsk  B rigade for 
a t løsrive L andet fra D an m ark  (IL 3/s). Lei, Snogba^k, k ræ 
ver en ny A fstem ning  til K ongeaaen (H 24/i), og A dvokat 
P oulsen  siger i T ønder: H vad vi oplever nu, er k un  en 
Episode, der om Gud vil kun  vil blive ko rt i H istorien. 
(H n /2.) E t ejendom m elig t U dslag af denne A gita tion  var, 
a t det v iste sig, a t en d an sk  S ta tsbo rger og P ension ist sad  
paa  d an sk  G rund  og ag iterede mod den tyske Republik. 
(H 18/a, 23/2.) Ikke m indst ag ite re r T yskerne ud fra  økono
m iske Forhold. (H 20/3.) Den tyske »A ufw ertung« gæ l
der ikke d anske P en g e in s titu tte r, F o rsik rin g sse lsk ab er og 
offentlige K orporationer. (H 27/a.) M odsat P as to r  S chm idt 
o. a. finder den tyske D igter E rn s t Toller, a t A fstem ningen  
h er foregik u n d er saa  lille P aav irk n in g  som m ulig  (H. 16/i), 
og selv E rn s t S chrøder synes a t m isbillige G ræ nseagita tio - 
nen. (H 10/2.) Ved et s to rt U ngdom sm øde i F lensborg  sagde 
en af T a lern e t G ræ nsen ligger fast, og vi g iver A fkald  paa  
a t rokke ved den. (H 30/->.) R igskansler Herrn. M üller in d 
sk æ rp e r i H arrislev  P lig te rn e  i Forb indelse m ed M indre
ta lso rdn ingen . (H ’ /io ).

R edskaber for A g ita tionen  er F o r e n i n g e r  som 
Schlesw. Holst. B und, der dog som m e S teder sygner hen  
(H 5/i), og i det hele er s tæ rk t aftagende. (H 12/io.) H eller 
ikke den P resse, der fetaar i A gita tionens T jeneste, k an  
holde sig paa H øjden. H verken  »Der Schlesw ig-H olsteiner« 
eller »N ordschlesw ig« h a r  k u n n e t bæ re sig. (H 4/i, 25/ø.)

*) H =  H ejm dal, H. A. =  H aderslev  A m tstidende, Av. 
=  F lensborg  Avis, L =  N ordslesvigsk  L andbrugs- og M eje
ritidende  1928. »G ræ nsevagten« anføres ikke sæ rsk ilt, da 
de enkelte O plysninger der er saa  vid t sam let om beçtem te 
Em ner, a t de i Reglen er le tte at finde.
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N ordschlesw igscher V erband h a r  dog faaet 9 ny  L okalfo r
eninger. (II 10/i.)

Af h i s t o r i s k e  F o r h o l d  vedrørende G ræ nsekam 
pen k an  næ vnes, a t S lagordet »up ewig ungedeelt«  findes 
i en S ang af F v sik u s N euber i A ab en raa  1841. F ø rst d e r
efter ska l det re t væ re kom m en i Brug. (H 10/i.) H. P. 
H anssen  giver en S k ild ring  af G ræ nsem ødet i F lensborg  
^”/ k» 1918. (II. 12/io.) Dr. A lnors Bog om det slesv igske Spørgs- 
m aal begynder a t udkom m e. (II ^la.)

G ræ nsesta tionen  P  a d b o r g h a r  e fte rh aan d en  m ed
ført s to r T ilfly tn ing  og derfor M angel p aa  L ejligheder (II 
10/i.) Den ny B anegaard  toges i B rug  ^o.

Den ty sk -n a tio n a lis tisk e  A gita tion  m od den n o r  d i- 
s k e  U n i v e r s i t e t s u g e  i Kiel m isbilliges af »Schl.- 
Ilolst. B auernverein«  og »Jungbauernverein« . (H 3/i.) Dr. 
Schiff erer overtog da a t te r  F orm andsposten  i U n iv ersite ts
se lskabet (II 24/i, 25/i, 28/a). A fholdelsen af Ugen blev im id 
le rtid  senere u d sa t til 1929 (H. 10/2).

Im id le rtid  vedtoges det a t afho lde en F r e d s d a g  i 
Kiel den r’/4 (II. 16/a, 17/s) til B ehand ling  af de økonom iske 
cg k u ltu re lle  F orb inde lse r m ellem  D an m ark  og T ysk 
land. (II. 27/a). A ltyskerne ra se r  im id lertid  over, a t ogsaa 
II. P. H anssen  er indbud t, og M agistra ten  i Kiel tager s it 
Løfte om at stille  R aad h u ssa len  til R aadighed  tilbage. 
(II. 3 4). Mødet afho ld tes alligevel. (II.

En B estræ belse i lignende R etn ing  v a r  nogle Møder, 
P rofessor Rade ta lte  ved i N ordslesvig. (H.

2. N ationalt Liv ved Grænsen.

a) D a n s k  S y d  f o r  G r æ n s e n .
Til V a l g e t  den 20/ ö udsend te  baade det danske og 

det fris iske  M indretal et O praab. (II. 2(i/4). De danske 
S tem m er gik 2000 tilbage. (H. 21/->, Av. 22/r>). Det danske Ge
n e ra lse k re ta r ia t i F lensborg  ven ter dog, a t de danske A r
bejdere alligevel vil væ re med til a t »kræve fri folkelig 
U dvikling« og at »værne om vore folkelige Indretn inger« . 
(II. 2/o). P aa den tyske F o lkefo rbundsliga blev der g jo rt 
opm æ rksom  paa det danske M indretals A nker mod den 
p reussiske  M indretalsordning . F o rh an d lin g e rn e  var p ræ 
get af gensid ig  V ilje til F orstaaelse . (II. 21/ø).

Den d anske M e n i g h e d  i F lensborg  h a r  3247 M ed
lem m er. Der blev sidste  A ar døbt 27 Børn og kon firm eret 
104. (Av. ir,/io). Af de sid s tn æ v n te  v a r  61 for stø rste  Delen 
fra den sydlige Del af Byen. (Av. 3/4).

19
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F o r æ 1 d r  e n e fik om sider Ret til selv a t bestem m e 
deres B ørns Skolegang. (II. 24/n, 3,,/n). D uborgskolen h a r  
322 Elever, deraf 295 fra  Syd for G ram sen. P riv a tsk o le rn e  
p aa  L andet h a r  lid t F rem gang. (H. 14/r., 10/o). 11 af Dufoorg- 
skolens E lever tog E ksam en  svarende til d ansk  P ræ lim i
næ reksam en . (Av. lin). I A ventoft underv ises nu  nogle 
B ørn i D ansk  uden  for Skoletiden. Av. 21/«, II. 21/«).

A f  d anske S a m m e n k o m s t e r  skal næ vnes A ars- 
m ødét i F lensborg  den 3/e. Det sam lede 4000 D eltagere. 
(Av. 5/e, II. 4/c). Mødet i F røslev  Polde (Av. 31/ t. U ngdom s
stæ vnet i F lensborg  (Av. 7/s) og det sønderjydske K ursus 
i H arreslev  13—Uilf». (Av. 20/»).

F ra  F lensborghus er u d la an t 38,396 B ø g e r .  (Av. 27 5,
2C/o).

»Der Schlewiger« er nu  det eneste B 1 a d i F lensborg, 
der ikke fa a r  de offentlige K undgørelser. (Av. 12/s). F lens
borg S y g e p 1 e j e f o r e n i n g h a r  godt 550 M edlem m er. 
(Av. 21/a).

b) T y s k S y d  f o r  G r a> n s e n
De ø k o n o m i s k e  Forhold  h a r  vist sig a t væ re s ta 

dig d aarligere  Syd for G ræ nsen. »B auernverein« tru e r  
m ed Vold. (H. 9/i). E t Bondem øde i R endsborg erkhurer, 
a t hv is L andbruget ikke faa r  sine Ø nsker opfyldt be trag 
te r det sig som retsløs og fra ^2 fritage t for alle P lig ter. 
(II. 18/i, 13 og i4/i).' 28/i ho ld tes der Møde i 17 Byer. (II.30/i).

I H usum  tam kes an lag t et S v i n e k s p o r t s l a g -  
t e r i. Mens Svinene i D anm ark  b ringer 45—46 Øre netto  
p r P u n d  levende Vægt b ringer de i T ysk land  k un  37—38 
øre . (II. 20/4). Det tyske Rige s tø tte r P rov insen  m ed 2 Mil
lioner Mk. (H. °/a).

Ved Isted  er der øvet H æ r v æ r k  mod S chleppegreils 
M indesm æ rke. L igeledes ved Helligba^k mod L ø jtn an t 
N ordbergs. (II. 1(,/7).

Der findes nu 27 nordslesv igske F oreninger, m est med 
selskabelig  V irksom hed. (TI. -"j-).

c) T y s k  i X o r d s 1 e s v i g.
T yskerne er s tad ig  s tæ rke  i a t stille K r a v .  Den 2/\ 

ta lte  P asto r Schm idt i F o lketinget, l ia n  kræ vede ty sk  
Selvstyre i Skole og K irke, rettede sk ju lte  A ngreb paa  
P o litim esteren  i T ønder og fo rlang te  L æ rerdom m en fra  
H øjer und ersø g t paa ny. (II. 3/i, 4/i). Deres ny K rav om 
S tuden ter- og R ealeksam en  blev afv ist (II. “/») m en tæ t 
før Jul frem sa tte  P as to r S chm idt endnu  et Lovforslag om
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sæ r jig tyske Skolekom m issioner, tyske hø jere  Skoler og 
T ilskud  til P riva tsko le r. (II. -’"/is). I det hele søger T y sk er
ne a t i s o l e r e  sig. (II. 3/s). I god S am klang  m ed dette 
er det, n a a r  E rn s t S chrøder vil føre den n a tio n ale  K am p 
ind i et bedre Spor ved a t fo rny  den tyske F olkelighed og 
kræ ve en ny  G ræ nseafgørelse. (II. 10/i).

Den tyske V æ lgerforenings K o n t o r  i T ønder a rb e j
der ivrig. (II. Schl.-IIolst.-B und h a r  o p re tte t et
G r æ n s e b i b l i o t e k ,  hvor al L itte ra tu r  vedrørende 
G ræ nsespørgsm aalet findes. (IL 3,/i). T ysk U ngdom sar
bejde ska l have v u n d e t m ange tab te  gam le tilbage. (II. ^s).
1 T ønder er et t y s k  H u s  ind re tte t. (II. 8/2). K r i g e r 
f o r e n i n g e r n e  h a r  1160 M edlem m er i N ordslesvig. 
(II. "I«).

Ø k o n o m i s k  bæ res det tyske A rbejde væ sen tlig t ved 
S tøtte Syd fra. Ved N y taa r 28 var der 18 »F a d d e r- 
s k a b s f o r h o 1 d«. (II. 3/i). En enkelte O rgan isa tion  sa m 
lede i Løbet af k o rt T id ca. 300,000 Mk. til Skoler i N ord
slesvig, (H. 27/i), Skolerne i S lesvig-H olsten 81,000 Mk. (I-I. 
2H/2), »Verein f. d. D eu tsch tum  i. A uslande« h a r  lang t over
2 M illioner M edlem m er og o v e r '2 M illioner Mk. Ind tæ gt. 
Den indsam lede i F e b ru a r  43,017 Mk. til ty sk  hø jere Skole
væ sen i N ordslesvig. (II. 30/5). I F jolde Sogn alene lovede 
m an  a t skaffe 1000 Mk. til ty sk  k irk e lig t A rbejde i N ord
slesvig. (II. 1H/s). F o ren ingen  f. T yskhed  i U dlandet h a r  15 
F ilia le r og 1474 Skoleafdelinger. D ens si.-holst. A fdeling  
h a r  i 1927 skaffe t 103,000 Mk. til nordsi. K u ltu rarbejde . (II. 
27/»). T yskerne i Sønderborg  fik  alene fra  Kiel 53,000 Mk. 
(II. 10/n). Men de s la a r  ogsaa iv rig t p aa  H vervetrom - 
men. (29/0).

Im id le rtid  er de ikke he lt fri for i n d r e  S p l i d .  Det
3. N um m er af »Die K önigsau« an g rib e r P as to r  S chm id t og 
den tyske V æ lgerforening (II. 10/i), og Dr. K ardel m a a tte  
fra træ d e  »Neue T ondernsche Zeitung«, fordi h an s m ere 
m odera te  S y n sp u n k te r ikke k unde  kom m e til O rde' i 
deres Fæ llesblad. (II. 10/i2).

T yskerne begynder a t n æ re  B ekym ringer m ed H en
syn til deres F r e m t i d .  »N. Tond. Zeitg.« skriver, a t 
hv is T yskerne ikke k an  skaffe Jord  til deres Ungdom, m aa  
de om faa A ar b e trag te  K am pen som  tab t, og Koch (før 
paa M andbjerg) sk river, a t  den tyske B efolkning er dybt 
nedslaaet. (IL xl/i, H. A. 12/i). En O pfordring til tyske Unge 
til a t s tu d ere  i K øbenhavn er i V irkeligheden  u d sp ru n g e t 
af sam m e Følelse. (H. 12/i). Da F rih e rre  K erckering solgte

19*
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en E jendom  paa 30 ha i H ovslund til en d an sk  M and 
overfald t de tyske B lade ham  (II. 23/i) og B auernverein  
opfordrede ham  til a t købe en anden. (II. “/s). De danske 
B ib lio teker b e trag te r de ogsaa som  en Fare. (IL 24/2). De 
fry g te r i det hele for a t blive tilin te tg jo rt. (IL 25/«).

P r i v a t s k o l e r  h a r  T yskerne i 1927 op re tte t i 
I lokkerup , B jern d ru p  og Rødding og desuden  indv ie t ny  
Skolebygninger i T inglev og Sdr. V ilstrup. (IL 2/i). Den 
tyske S koleforening i T inglev vil stille  ny K rav til F o l
ketinget u n d er H envisn ing  til det p reussiske  S ko leresk rip t 
(LI. 0/a) m en faa r  A fslag fra M inisteriet. (II. 14/o). T inglev 
H øjskole havde 36. E lever til Som m eren og v ar derm ed 
optaget. (LI. 25/a). 26,2 indviedes P riv a tsk o len  i B je rn d ru p
(LI. 28'2). °/r, den i R ødding (H. 7/'.->) og :i/e en i Sønderhav.
(IL (’/o). I Løjt søgte tyske M edlem m er af S kolekom m is
sionen a t h in d re  U ngdom sforeningen i a t b ruge Skolens 
G ym nastik sa l til et Møde. (II. 17/io ).

Ogsaa paa K i r k e n s  O m raade udfo lder T yskerne en 
h idsig  A gitation . Der er nu 41 K irker m ed delvis tysk  
G udstjeneste  mod 25 i 1921. (LI. 23/i). D esuden h a r  F rem - 
m edm enighederne 4 P ræ s te r  m ed K redse i 26 Sogne. (II. 
21/ ö) . I Novem ber 28 havde de 24 M enigheder og h o ld t 
m aaned lig  96 G udstjenester og M øder paa  L andet. (II. 9/n). 
Ogsaa i det S tykke er de fo rd ringsfu lde  og vil have Lov 
til uden  v idere at holde tyske G udstjenester efter Behov 
i K irkerne og lade P ræ s te r  fra T ysk land  p ræ d ike  ved 
dem, sam t a t i B yerne k un  de tyske M enighedsraadsm ed- 
lem nier ska l have Lov til a t in d stille  P ræ s te r  for den 
tyske M enighed. (II. 26,o). P as to r  H o rs tm an n  fo re slaar a t 
skabe en O rgan isa tion  for 1) E nkeltm en igheder, 2) for hele 
K irkesam fundet. (LI. J2/n).

De tyske U n g d o m s f o r  e n i 11 g e r  h a r  1481 M ed
lem m er. (II. 12/i2). De h a r  U ngdom sherberger i A abenraa, 
B roager, H aderslev , H ejsager S trand , H øruphav, K nivs
bjerg, L øgum kloster, Xørborg, Sønderborg, T inglev og 
Tønder. Det i H øruphav  er dog ophaw et igen. (IL 10/7). 
Den tyske S tu den te rfo ren ing  i K øbenhavn, der for 4 A ar 
siden begyndte med 5 M edlem m er, ihar nu  30. (LI. J4/s). 180 
B ørn fra N ordslesvig v a r i Besøg i T ysk land . (IL 15/s).

Det tyske B i b l i o t e k  i A abenraa faa r s it B idrag  fra  
Byen forhøje t fra 400 til 1000 K roner. (IL 17 2). R ad io sta tio 
nen  i F lensborg  v en ter T yskerne sig m eget af. (II. 7/~.)

O k ô n o m i s k vilde de gerne oprette  F orb indelse 
m ed T yskland . (IL 4L>, 9,io). Ogsaa fra  N ordslesvig er der
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de tyske L andm æ nd m ed i D røftelsen af et s to rt S lag teri 
i Slesvig (H. ls/e), og L an d b ru g sk am re t i Kiel h a r  4 T illids- 
m æ nd i N ordslesvig, som ska l h jæ lpe T yskere m ed de
res K væ ghandel Syd paa. (H. 11/ia).

D e m o n s t r a t i o n e r  k an  T yskerne ikke godt lade 
væ re med. I T ønder lavede en U ngdom sforening et de
m o n stra tiv t Optog (IL 28/2) og besvæ rede sig endda over, 
a t  det blev fo rh indre t. (IL ^a). I B ylderup  lavede de 
S k a tte s tre jk e  for a t frem tv inge O phæ velsen af en L a g e r
plads. (ir. «/i«, I(7i«, 17/io).

Thomas Schmidt fra I lovslund talte paa Knivsbjerg 
om II j e m m e t y s k e r n e. (II. 25/«). Hans Tyskhed synes 
dog ikke at være synderlig aandelig bestemt. (II. -*/«).

(I) D a n s k  i X o r d s 1 e s v i g.

Selv et Blad som »Deutsche Tageszeitung« anerkender, 
at den danske Regering anstæ ndigt har holdt sine Løfter 
til Nordslesvig. (II. 13/i).

De danske O r g a n i s a t i o n e r  udvides med et 
»Dansk Kontor« i Tønder (II. 3/i). Sprogforeningen havde 
ved Aarsmødet 6288 Medlemmer, Skoleforeningen 12,510 
(II. 2/t, 7/a, 27/»). Glaideligt var det, at Sprogforeningen i 
Aa rets Løb vandt godt frem norden Aa (II. 15/r>, 27/o), og at 
et B rand-Forsikringsselskab skamkede de nationale For
eninger 25,000 Kr. (II. n /7), beskæmmende derimod, at en 
Thybo paa de danske Ungdomsforeningers Aarsmøde an 
kede over, at der ofredes for meget paa Sønderjylland. 
(II. Den nordslesvigske Gramseforening havde 4577
Medlemmer. (II. H/3). I det hele har Foreningen 42,000. 
Indsam lingen paa Dybbøldagen gav 89,000 Kr. — mere end 
nogensinde før. (IT. 22/r,).

Afstemnings f e s t e r n e var stæ rk t besøgt og Ung
dommen gør sig stæ rkere gældende ved dem (II. n /2, 1G/2, 
Av. 12'2). Genforeningen fik flere Steder forøget Glans ved 
Kongens Na?rva>relse (II. 1G/o) og 750 Københavneres Besøg 
paa Dybbøl. (II. j5/o, J<7°’ Av> 1 Aar lloldtes desuden
Tiaarsfest for Mødet paa Folkehjeni 1918. (II. lw/n, l7/n). 
1 11 fyldte Frøslev Sangforening 50 Aar. (Av. 15/u, II. 2/u).

Ombygningen til L a n d s a r k i v  i Tønder vil koste 
50,000 Kr. (II. 10/2). Et Lovforslag om det fremsattes. (H.
2,w.

K—,0,6 holdt Dansk h i s t o r i s k  Fællesforening sit 
Aarsmøde i Sønderborg. H istorisk Samf. f. Sønderj. holdt 
15 og 10 » sit Aarsmøde i Haderslev. Det har 657 Medlem-



294 Thacle Petersen.

nier. (II. ,7/«). I nogle Artikler giver 11. P. Haussen Dag
bogsnotitser fra Genforeningsticlen. (H. 23, 30/n, 5, 7, 14/i2). 
Bibliotekerne har 2 7 faaet 7(5,029 Kr. i Statstilskud. 
(IL 10/w).

F o r s  a ni 1 i n g s h u s e er derl929 bygget eller ind
viet i Løgumkloster (IL 10/i, Av. 17ji) Padborg (II. 4/s, 
20/s og Lydersholm. (II. 17K^. Haderslev Højskolehjem genind
viedes. (IL 21/.3, 21 /s). I Tinglev stemte et Flertal for Spiri
tusbevilling til Tinglevhus. (II. 21/is). Der er nu 20 For
samlingshuse i Grænseegnen, mens der før Krigen kun var 
G. (II. 25/«). Foreningen for national Kunst har skænket 7 
—8 Billeder til hvert Forsamlingshus i Nordslesvig. 
(II.

I d r æ 11 e n drives ivrigt. Der uddeltes i Oktober 
Kvartal 1927 12 Guld-, 9 Sølv- og 273 Bronceman-ker for 
Idræt i Sønderjylland. (II. 3/i). Sønderjydsk Idrætsfor
ening begyndte 1903 med 7 Kredse i Haderslev Vesteramt, 
havde 1921 61, 1927 119 Kredse med 2855 Gymnaster. (II. 
J0, 12/a). Gymnastikforeningerne i Haderslev Østeramt gav 
22i4 stor fælles Opvisning. (IL 23/*). Haderslev Fodboldhold 
naaede op i Mesterrøkken. (IL 25/o). Hovedbegivenheden 
var dog Skytte- og Gymnastikstævnet paa Dybbøl. (II. “, 
20 og 23/7).

U n g d o m s a r b e j d e t  skød i Aar et nyt Skud idet 
der i Aabenraa Amt sattes et saakalclt praktisk Ung
domsarbejde i Gang. (IL 7/i). I Juni var ca. 200 unge 
Mæncl og 150 unge Piger i Gang med det. (II. 12/«). Det 
ældre Ungdomsarbejde med hovedsagelig aandelig Paa- 
virkning kritiseredes stau-kt (IL A. 7Zi) og drøftedes paa 
Ungdomsstawnet i Haderslev. (II. H/i). løvrigt gik det sin 
jævne Gang og samlede mange. (II. 1<J, 20/*, 7/?, 2 4/s», Av. 28/s). 
Efterskolen i Bens havde 39 Elever til Vinteren. (Av. 31/i0|).

Der er i Sønderjylland 240 gule S p e jd e r e ,  88 grønne 
og 350. F. D. F. (IL 2/a). Ved Gravenshoved afholdtes en 
stor Spejderlejr. (11. 12/?, n‘/7).

Af B e sø g  her skal nævnes 750 Københavnere paa Dyb
bøl, (II. 15/o) Dansk-Amerikanere paa Dybbøl, (II. 13/?) 
Fynske Ilusmænd paa Rejse. (II. 28/t). Herfra var den 
nordsl. Handboforening i Esbjerg. (II. 12/?).

Af større faststaaende Møder skal nævnes det kirke
lige Møde i Vedsted (II. “/?) og Efteraarsrnødet i Slogsher- 
redhus. (Av. 10/»).

L a n cl e v æ ]• n e t har i 1927 ydet 390 Laan paa 
1,063,750 Kr. og van-net 14,391 ha. (II. “ og 7/s). Vogelgesang
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paastaar, at han ikke køber Gaarde, han ikke har be- 
laant. (IT.

Dansk nationalt Arbejde styrkedes ved S a m l in g  
af Kræfterne, idet Sprog-, Skole- og Grænseforeningen 
enes om at virke i Fællesskab. (II. 21 og 23/i).

3. Politik.
Den 14/« afholdtes V a lg  til Landstinget. Tyskerne fik 

ved det 14,6 % af Stemmerne mod 15,4 i 1926. (II. 15/i). De
res faa Valgmænds Stemmer købte Socialdemokraterne 
mod Løfter vedrørende Skoleforholdene. (H. 24/o og 25/»). 
Leimændene havde Listeforbund med Tyskerne i nogle 
Kredse. (II. */«, 10/», 13/«).

Mere Høre end Valget voldte »Bevægelserne«. Corn. 
Petersens S e l v s t y r e b e v æ g e l s e  gjorde endnu en 
sidste Krampetrækning, idet han — forgæves — vilde 
prøve paa at inddrage sine S. O. S. Sedler. (II. 11 og 
Et Par Maaneder senere viste det sig, at S. O. S. Kassen 
var forsvunden. (II. :U)/7). Corn. Petersens Nervesystem 
brød sammen (II. “’/»), og han maatte senere indlægges 
paa en Sindssygeanstalt.

Saa meget stærkere Fart tog nu den Bevægelse, der 
fik Navn efter Gaardejer L e i i Snogbæk. I Slægt med 
den var Xustrupbevægelsen (II. 20, 2,/a) og lloptrupbevægel- 
sen (II. 27/»), der dog kun fik mindre Betydning. Skønt 
de fik mange Danske med var Lederne i Leibevaigelsen 
Tyskere (II. 12/->, 22/o, 31.'«, 1/o), hvis Formaal var en Flyt
ning af den økonomiske Grænse (H. 2/ö, 14/.î , Bevæ
gelsen søgte i det hele at vinde Folk ved økonomiske Fan
tasterier, (II. 17/4). Dens mere eller mindre urimelige Krav 
sammenfattede de omsider paa en Plakat, der en Nat 
blev khvbet op rundt om i Landet. (II. 28/4, Leis
Program skal have faaet 18,000 Underskrifter. (II. 3/r,). 
Callø modbeviser Leis mørke Skildringer. Af Regeringen 
faar Lei Afslag paa sine Krav. (II. r>/5). Der paastaas, at 
han faar Penge Syd fra. (H. 22/5). Det nægter han.
(II. 21/.->, 2<*/»). Tinglevbevægelsen tager Afstand fra ham. 
(14/4, 21/i , 7/r,). Socialdemokraterne ogsaa. (II. 8/s). Paa et 
stort Møde i Gram 24/r> holdt Statsminister Madsen-Mygdal 
Opgør med Lei og tog dermed væsentlig Livet af Bevæ
gelsen, der snart ebbede ud, selv om den endnu prøvede 
paa at røre sig (II. ‘“’“/o), og Lei endog tik en Samtale med 
Kongen, der dog kun henviste ham til Regering og Rigs
dag. (II. 15/«).
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For ved Ø jesyn a t skaffe sig n æ rm ere  K endskab til 
F orhold  hernede  besøgte In d en rig sm in is te r K ragh  for
skellige Egne i D agene efter den

4. Samfundsforhold.
B yernes I n d b y g g e r a n t a l  v a r  ved T æ llingen  i No

vem ber i 1928 H aderslev  14,481, A ab en raa  8,691, Sønder
borg 10,271, T ønder 5,650. (H. 28/n, 4/i2, 8/i2). I T ønder A m t 
fødtes 1927 925 B ørn; der døde 406 M ennesker, deraf 220 
over 65 A ar. D ødelighedsprocenten  v a r  i T ønder og F læ k 
kerne 11,3, p a a  L andet 10,4. Æ drueligheden  er i god 
F rem gang. (Av. 20/e). (M edicinalber. f. T ønder A m ts Læge
k reds 1927.) 1921 fan d te s  i Sønderj. 14,297 P erso n er født
norden  Aa, m ens der der fand tes 19,167 født i S ønderjy l
land. H er fand tes 16,615 født i T yskland. (TI. 13/i).

U d s t y k n i n g e n  frem m edes videre. P aa  K iding 
solgtes 4 Lodder, p aa  G røngrøft 9, i Ø ster A abølling  4, fra  
IJovgaard  5, (IL 24/i, 2/8), i F røslev  er der 270 T ønder
L and  til Fordeling . (25 og 27/i, lfl/4, Av. 16/3, 28/3). D er frem 
sa tte s  endnu  et L ovforslag om 4 M illioner til U dstykn ing  
p aa  fo lkefattige Egne. (II. 7/3). 27/28 oprettedes 67 selv
stæ ndige H u sm an d sb ru g  (II. 2B/4), m ens der i 1929 s ta a r  
o m tren t 300 ha til U dstykning . (H. 25/e). Til O prettelse af 
G aarde blev der 1928 k u n  300,000 Kr. (H. 2H/7).

Ved N y taa r 28 v ar der 3305 arbejdsløse. (IL 7Il II. A. 
1211). A n ta lle t san k  jæ v n t til 2596 m id t i M arts. (II. 17/3). 
M idt i A pril v a r der i SI.-Holst. 104,953 mod 61,368 i hele 
D anam rk . (II. 10/4). E n d n u  m id t om Som m eren v a r  der i 
Nordsi. ca. 1200. (14/?, 25/a). I H aderslev  blev der ved et 10 
% T ilskud  sa t A rbejde i G ang for 400,000 Kr. (IL A. 15'2). 
A rbe jd sanv isn ingskon to re t i H aderslev  anv iste  27/28 A rbej
de til 1838 P ersoner. (II. 22/e).

P aa B ø r n e f o r s o r g e n s  O m raade er a t nævne, a t 
der dannedes en V æ rgeraadsfo ren ing  i A ab en raa  Amt. 
(II. 22/2). H elseh jem  husede 308 Børn. (II. 23/3,

T u b e r k u l o s e n  h æ rg er slem t. Mens der i hele 
L ande t er 26,9 T u b erk u lo se in v alid ite tsk en d elser for hver 
10,000 Sygekassem edlem m er er der i H aderslev  44,1, A a
b en raa  51,8, Sønderborg  21,7 og T ønder 16,6. P a a  L andet 
i A m terne henho ldsv is 43,8, 37,2, 38,8 og 44,3. (II. 21/s). Til 
B ekæ m pelse af den fo rtsæ ttes  nu  T uberku losehosp ita le t i 
A aben raa  (II. 1H/i, 20/3), og der oprettedes T u b erk u lo sesta 
tioner i alle A m ter. (II. 20/», Av. 13/io ).

Et F o l k e  k ø k k e n ,  der oprettedes i Haderslev fik
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ingen synderlig  Søgning (H. 4/ i )  og m a a tte  sn a r t standse.
K vindeforen ingen  h a r  F rem gang. (II. 14/5). In v a lid e

foren ingen  h a r  faae t A fslag p a a  sine R eso lu tioner f ra  i 
F jor. (H. 22/s). S y g e k a s s e r n e  ønsker a t beholde de 
bem idlede M edlem m er. (H. 12/?). C en tra lfo ren ingen  om fat
te r  105 S ygekasser m ed 72,604 M edlem m er i N ordslesvig. 
(H. 27/7). Den sam virkende  sønderj. Sygeplejeforen ing  
om fatte r 29 F oren inger. (H. */») A ugustenborg  Slot kan  
for 2,1 M illion Kr. om dannes til H ospital for 450 S inds
syge. (H. 25/s). S ygdom sprom illen  v ar i A ugust 3,1 i Ribe 
A m t m od 6,7 i H aderslev  7,1 i A ab en raa  og Sønderborg  og 
4,9 i T ønder Amt. (H.3/io). E n B l  i n  d e  b asa r  i A aben raa  
gav over 5000 Kr. O verskud. (H. 12/n).

Af L e j l i g h e d e r  v ar der 1/n 27 ledige: 14 i H ad e rs
lev, 32 i A abenraa, 34 i Tønder, 8 i H alvdelen  af S ønder
borg. (II. 25/„). Af ny L ejligheder byggedes 27/aa i H aderslev  
26, i Sønderborg  51, i A aben raa  31, i T ønder 2. (II. " /12 ).

Det v iser sig h e lt u sa n d sy n lig t a t finde D r i k k e 
v a n d  i M arsken. (II. 4/i2 , A v .  20/12).

Den alsiske  B r a n d f o r s i k r i n g  h a r  ca. 6000 Med
lem m er m ed 67—68 M illioner F o rsik rin g ssu m . Den er 
stifte t i K etting  1858. (II. S ,  27/o). Den nordøstslesv igske 
B ran d fo rsik rin g  for B ygninger er s tifte t 1879. Dens F o r
sik rin g sm asse  er 116 M illioner. (IT. 3p). B ran d sk ad e rn e  
m enes ikke a t væ re hvpp igere h e r end paa an d re  Egne. 
(II.

5. Erhverv og Økonomi.

D æ m ningen til Sild h a r  i høj G rad frem m et S 1 i k a f- 
1 e j r i n g e n, isæ r paa N ordsiden. Det kom m er i nogen 
Grad ogsaa den d anske Del af K ysten tilgode. I N æ rhe
den af Ihvm ningen er A flejringen  75—100 cm tyk. (Av. 18/ t, 

II. -'-'I:). Mere og h u rtig e re  end ved L andv ind ingen  u d v i
des eller re tte re  forbedres L andbrugets A real ved A f- 
v a n d i n g e n .  Det store F ore tagende ved Tønder s k r i
der ja ivn t frem ad. (II. °/i, 25/7)-

Im ens tages an d re  S træ k n in g er i U dsigt eller sæ ttes 
i Gang, saaledes 610 h a  i Sølsted, B redebro og Visby (H. 
1H/i), m ellem  Refsø og S tavedbro  (H. J0/i) 45 ha  ved N. Øn- 
lev (II. og ved Stolbro Bæk og T aa rn in g  Mølle. (H.
ln/2, 17A>). Ved Rojbøl Bæ k er 125 h a  af vandet for 8—9000 Kr. 
(IT. 2<7«). Til S tøtte for slige G rundfo rbed ringer kan  4 M il
lioner Kr. anvendes i L aan paa ind til 4000 Kr. (II.

Af fle byggede D i g e r  blev Juvred ige t paa Rømø som
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det sidste færdigt. (Av. 1H/?, IL 28/7). Ilavnebydiget derovre 
led slemt, den 23/'n ligesom ogsaa Rejsbydiget men de 
holdt dog. (IL 20/n) Juvre Enge har ved Inddigningen 
vundet meget i Godhed. (II. 2,’/0).

llygum og Omegns P 1 a n t n i n g s forening har i 1927 
leveret 52,029 Løvtræer og 51,250 Xaaletræer til 113 Modta
gere (IL */i), og i Tønder Amt har Plantningsselskabet 
Sønderjylland tilplantet ca. 200 Tønder Land og Hedesel
skabet dannet 20 Plantager paa tilsammen 5C0 Tønder 
Land siden Genforeningen. Desuden er Tønder By i Færd 
med at tilplante 120 Td., Land paa Abild Ilede. (Av. 27 i*). 
I Aabenraa og Sønderborg Amter har Smaaskovsforenin- 
gen nu 217 Medlemmer mod 212 i 1927 (Av. 27/<). Nørre 
Rangstrup Herreds Plantningsforening har uddelt ca. 
170,000 Træer og købt Branderup Plantage (11. a/»)-

Sønderjyllands Landejendomme v u r d e r e d e s  i 1926 
til 4-87 Millioner Kr. Der hviler 304- Millioner Gæld paa 
dem. 19,2 pCt. af Ejendommene er vel gældfri-, men Gælds
procenten er ellers 62. (II. '̂ 7). 1927 vurderedes de til 48,6 Mil
lioner (IL Alle faste Ejendomme er vurderet til
653,965,000. Prioriteterne paa dem er 376,419,000 Kr. (IL 28/r->).

A f g ]• 0 d e e n h e d e r n e er fra 290 Mill, i 1920 steget 
til 528 Mill, i 1926, Mælkemængden pr. Ko fra 1422 kg til 
2705, Svinebestanden er vokset med 187 pCt., Malkekøerne 
med 27 %, Hornkva^get ialt med 13 %. (IL A. 14/?). Koernes 
Antal voksede 1927 med 209 i Haderslev, 849 i Aabenraa, 
497 i Sønderborg og 1069 i Tønder Amt (II. 20/9). Madke- 
mængden steg fra 26—27 med 6—7 %. Den er pr. Ko 2666 
kg. )L. 1928 d. 12. og 459).

Regnskaberne viser nu ogsaa nogen Fremgang i F o r- 
r e n t n i n g s p r o c e n t e n. Den var paa Røddingegnen 
2,5 mod 1,9 og 1,2 de to foregaaende Aar. (IL 5/io, 15/io). P a a  
Aabenraaegnén er den steget med 0,9 siden 1927, paa Ha- 
derslevegnen er den 2,6 mod 0,6 i Fjor. (IL 27/n). I Agerskov 
Sogn havde 54 Formuefremgang, 35 Balance, 109 Tilbage- 
gang (II.

M e je r i e r n e  lider under det at vau-e for smaa. Kun 
35 % af dem hernede har over 2 Millioner kg Mælk, mens 
der i Landet som Helhed er 76 % over denne Gramse (L. 
S. 478) 90 % af dem har imidlertid Mælkebedømmelse og 
80 % Køleanlæg (L S. 459). I Sommeren 1927 var mange af 
dem paa. de vestlige Strøg af klimatiske Grunde udsat for 
at miste Lurmærket, samtidig med at Sønderborg Amt ved
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F o rsø g slab o ra to rie t blev det bedste i hele L andet og i 1928 
endog slog sin  egen R ekord (L. S. 27) og naaede en H øjde 
der ikke tid ligere er n a a e t i noget Amt. (II. 18/2). Ved den 
jydske M ejeriudstilling  blev Sønderborg  A m t Nr. 3, H a
derslev Nr. 10, A ab en raa  Nr. 14 og T ønder Nr. 16 (II. 30/a). 
Ved F o rsøgslabo ra to rie ts  B edøm m else kom  10 % af alle 
M ejerier i bedste T redjedel. Af d isse er igen 13,5 % søn- 
derjydske (II. 11 ji). I 1928 kom  M ejerierne i T ønder A m t 
dog godt m d og fik  p a a  den sønderj. M ejeriudstilling  P lads 
ved Siden af de an d re  A m ter (11. 8/o). 64 % af M ejerierne 
afregnede i 1927 efter F e d t p r o c e n t  m od 46 % i hele 
L andet. B roager M ejeri g jorde det allerede 1887, v istnok  
det a lle rfø rste  (IL 11/io). I J a n u a r  n ed sa tte  den sønderjyd- 
ske M ejeriforening et N o teringsudvalg  og sa tte  N otering 
for D etailsalg  (II. 10/i).. M ange M ejerier h a r  faae t s tæ rk t 
forøget M æ lkem æ ngde. S krave 10 % i 1927 (II. 10/i). T oft
lund  h a r  26/27 6,7 Mill. P u n d  mod 3 Mill. 20/21 (H. ;3/i).
H ovslund h a r  4 Mill. Pd. (II. 11/i«). H jerting  6,077,000 Pd. mod 
4,855,000 i 1923 (IL 7/.i). M øgeltønder steg m ed 28 %, Vil
s tru p  m ed 10,4, hele S ønderjy lland  m ed 6—7 % (L. S. 12).

Rømø M ejeri h a r  b estaaet i 25 A ar (IL ^ / t ) , B roballe i 
60 A ar (II. 27/n), Felsted, Egen og Holm i 40 A ar (II. 7/r_>, 
31/ i 2), BevtofM O A ar (II. ’/s).

U nder K o n t r o 1 havde F æ llesledelsen  for rød t Kvæg 
i 26/27 10,737 Køer, F ed tp rocen t v a r  3,56, (L. S. 33, II. 13/2). 
I Sønderborg  Amt er 50 % af K øerne u n d er K ontrol. I)et 
er det jydske Amt, der er m nrm est ved Fyn, som h a r  
54,2 %. (L. S. 67). I H aderslev  A m t er 38, i A abenraa  24,1, 
i Sønderborg  47,9, i T ønder 9,5, i hele Jy llan d  25 % u n d er 
K ontrol (II. 15/ i 2). I H jerting  K ontro lforen ing  h a r  Køerne 
“7/28 givet 149 kg Sm ør gennem sn itlig  (H. 7/n).

Det første M a l  k e k  u r s u s  i S ønderjy lland  afho ld tes 
i Jæ gerup  M ejerikreds med 17 D eltagere (II. 2*/i). E t føl
gende afho ld tes paa  R ønhave (II. 25'i).

S ønderjy lland  S ni ø r e k s p o r t f o r e n i n g om satte  
75,400 D ritler for 9% Mill. Kr. (II. 23/io), den i Sønderborg  
2,607,510 kg (IL 3,/io), den i H aderslev  21,203 D ritler og en 
Del P ak k e r  (IL «/n).

G raasten  A n d e l s s l a g t e r i  slag tede 54,026 Svin (II. 
5/i). Det ska l udv ides (II. A abenraa  68,814, Bylde-

rup-B ov 24,614 (Av. ‘Vs), Vojens 31,294 (II. 15/s), Skæ rbæ k 
23,551 (II. R ødding 27,032 (IT. 18/2), S ønderborg  82,315 
h era f dog kun  39,226 er A ndelssvin (II. 27 og 29/a), T ønder 
S lag te ri 25,151 Svin (Av. 18/s).
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H aderslev  A m t havde 1927 20 S v i n e a v l s c e n t r e
(IL I L øgum kloster og O m egn m a a tte  K artoffel -
b ro k sp æ rrin g en  opretho ldes (IL 13/i).

S u k k e r r o e a r e a l e t  tog af (H. 30j*).
I det k o l d e  F o r a a r  frøs m ange K re a tu re r  ihjeT 

(II. “ /s), og S and flug t hæ rgede M arkerne p a a  de magre- 
Egne (IL 22/3).

Ved T ønder m a a tte  m an  endnu  en G ang b jerge H avre 
f ra  B aad  (II. 10/n). H ø stu d b y tte t v a r  1926 og 1927 betyde
lig t m ind re  end 1925. (IL 5/s).

P a a  R ø m ø  drives endnu  saa  m egen F a a r  e a  v 1, at. 
der d e rfra  k a n  sæ lges et be tydelig t A ntal Lam  (II. 18/»).

Af M a r k f r ø  fordeltes 1927 60,000 kg. (IL 21/->). Søn
d erjy llan d s F rø fo rsyn ings R egnskab  balancerede m ed 
308,458 Kr. (II. 27/io ). P lan te av lsa rb e jd e t er i rivende U d
vik ling  (H. 13/s).

.Ved et H u s m a n d s k u r  s u s i A abenraa drøftedes 
U nderv isn ingen  af de unge. (IL 3/i). H ans H an sen  finder, 
a t H usm æ ndene er i F rem gang. (H. 4/i).

A f t e n s k o l e  for unge L andbrugere  h a r  i R ødding 
v æ re t h o ld t i 3 A ar og h a f t 250 Elever. Nu ogsaa i By
erne om kring  Rødding. (H. A. 6/a).

H ollandsk  M a 1 k e k v a; g v iser 43 kg M ælk og 0,9 kg 
Sm ør F rem gang  pr. Ko. (II. ltt/3). H aderslev  E k s p o r t 
s t a l d e  h a r  haft 10,483 St. Kvæg. (H. 21/s). O k s e 
b r e m s e n  gør endnu  sto r Skade h e r  nede (H. 22/3).

H j  æ 1 p e n til L an d b ru g et er m eget stø rre  N ord end  
Syd for G ræ nsen. (II. 1B/e).

b. Industri og Håndværk.

E lek tric ite tsfo rsyn ingen  udv ik les stad ig  m ere. H ø j
spæ nd ingsvæ rket i A abenraa  h a r  næ sten  fordoblet sin  
P ro d u k tio n  siden 1925 (H. “/r,). Det er ved a t  blive for- 
lille. (IL 24/s). Det d rø fte r S am arbejde m ed A arh u s (IL 
20/a) og sæ tte r  det i V æ rk m ed F lensborg  (II. 24/n). N avn
lig L andbruget b ru g er m egen K raft. (II. 25/«). H ø jspæ n
d in g sv æ rk e t leverer S trøm  til H aderslev  Næs. (IL 30/i, 20/2). 
O gsaa i T y rs tru p  H erred  (II. 31/3), Sønderborg  og A aben
raa. A m ter (H. 20/r,), R ødding (II. 2(7«) og p aa  V estkysten  (Av. 
14/e) stiger F orbruget.

A ktieselskabet II a  n s b o r  g s R egnskab er lid t bedre- 
end i F jo r (II. 31/3). A ktiebryggeri og M arg arin efab rik  i 
T ønder g iver 5% U dbytte. (IL ”/s). O rgelfabrikken  i
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A ab e n ra a  leverer O rgler til E sbjerg , K øbenhavn og O den
se  (II. 16/io), m en af T eg lvæ rkerne ved F lensborg  F jo rd  ei* 
ca. 20 bleven ned lag t (II. 10/io ).

e) Handel og Skibsfart.

S k i b s f a r t e n  led en Del u n d e r Isvanske ligheder 
(H. 4 og 5/i). G raasten  H a v n  blev i 1927 an løben  af 1702 
Skibe. Der udsk ibedes 20,000 K re a tu re r  f ra  den. (IL ®/i). 
A ugustenborg  af 521 Skibe. (H. 31/i). S ønderborg  af 4,015, 
A ab en raa  af 1,581-, H aderslev  af 2,515. (H. 8/3,0/3, 7/4, 25/i). 
T ønder a rb e jd er for a t  faa en H avn  ved L æ gan (H. 25/e). 
Den vilde dog kom m e til a t koste 2 Mill. Kr. (IL 38/o). Ved 
A ab en raa  Ilav n  læ gger det d anske G ø d n i n g s k o m 
p a g n i  en F ilia l (H. 38/«), der in d re ttes  en B a n a n -  
m  o d n i n g s a n s t a 11 (IL 5/io), og F ly v erh a llen  om d an 
nes til E k s p o r  t s t  a  1 d e. (H. 3/io og 18/io ).

Ogsaa F i s k e r  i e t udv ik ledes videre. Der tæ nkes 
in d p la n te t 1 Mill. R ødspæ tter aa rlig  til B æ lthavet (H. 
•°/i, r’/r>). I A aben raa  dannedes en F iskerifo ren ing  HL 
33 og 30/i, 7/s), F isk ern e  om kring  A ab en raa  F jo rd  fangede 
fra  14—25/i 100,000 kg Sild. (II. 27/i, 0/2, 13/2, lfl/2). N otfiskeriet 
sk a l væ re ødelæ ggende for de loka le  F iskere  (H. 30/i). I  

S om m ertiden  v a r  F isk erie t f ra  A ab en raa  sløjt. (H. 24/s).
P r i s e r n e  p aa  Brød, Sm ør og K alvekød var høje 

hern ed e  (II. 15/ h). De v a r  gennem sn itlig  10—20% dyrere 
end  i an d re  danske P rov insbyer (H. 3/s).

d) Pengevæsen.

S ønderjy llands K r e d i t f o r e n i n g  h a r  i sidste  A ar 
bev ilget 502 L aan  til 7,380,900 Kr. (H. 6/io). Dens B alance 
e r  173,614,680 Kr. R estancerne er fra  72,000 g aae t ned til 
32,000. (IL 22/io). Den tilb ag eb eta le r et S ta ts tilsk u d  til S ta 
ten  p a a  50,000 Kr. (H. 7/r>). En 4. Serie fa a r  S ta tsg a ra n ti 
(H.; 31/i,-19/i, 30/2, 25/2).

Seks sønderjydske B a n k e r  indm eld te  sig i D anske 
P ro v in sb an k ers  F orening. (H. 23/«). S ønderjydske B anker 
tegner 50,000 Kr. til S tø tte  for O rdningen  af P riv a tb an k en . 
(IL 2/io). A lle B ankers B ere tn inger giver In d try k  af vok
sende V irksom hed (II. 4/2, 8/2, 3/a, 3/s, 10/3, 12/3, 17/3, 10/3, 21/a,
Av. 7/2, 2/3, 21/3). K un »N ordslesvigs Bank« m aa tte  lik v i
dere (II. G/e). T yske B lade gav m ed U rette  B an k in sp ek 
tø ren  S kyld  for det (IL 15/e). Den havde tvæ rtim od  ved 
S tan d sn in g en  dobbelt sa a m ange danske S ta tsm id ler,
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som S ønderjy llands d anske  B anker tilsam m en  (II. 7/?).
En ny S p a r e k a s s e  oprettes i T inglev. (II. 15/2, 2/io). 

O gsaa S p arek assern es B ere tn inger lyder g u n stig t ( I I .  °/s,

Av. 2I/2).
Indskuddene i baade B anker og S p arek asser v ise r 

voksende O p s p a r  i n g. De er fra  1921—26 vokset fra  88,5 til 
93,4 Mill. (II. lö/.3, og de vokser stad ig  (II. 20/i, 6/s, 
n /s, r’/ø, Av. lo/io ).

L a n d e  v æ r n e t  h a r  k un  7» af sine L aan  a n b ra g t i 
E jendom m ene p aa  over 50,600 Kr. E jendom sskyld . (II. 13/i). 
Det sam lede i det fø rste A ar 2/4 Mill., o rdnede 510 L aan  
og m edvirkede ved 92 an d re  Sager. 900,000 Kr. er an v en d t 
i G ræ nseom rådet (H. 23/i).

F or yderligere  a t kom m e de nødsted te til l l j æ l p ,  
blev der n ed sa t et U dvalg. (II. 29/3, 30/3, 1(J/4, 10/^ r7»). F ra  
flere S ider k ræ vedes S tan d sn in g  af T van g sau k tio n ern e  
(II. 21/4), h v ad  der ikke er m u lig t (H. 23/4, 24/4). Der afhold- 
Jtes i 1927 T v an g sau k tio n  over 13,6 °/°° af L tndejendom m e 
i N ordslesvig m od 4,5 °/°° i det øvrige L and  (II. 20/4). I de 3 
A ar 192C—28 h a r  der v æ re t 589 T vangsauk tioner, d era f 
328 over L andejendom m e. Af de 589 v ar 59 S læ gtsejen 
domme. De øvrige er der h an d le t m ed siden  1910, de 
fleste efte r K rigen (H. 20/?).

V o g e 1 g e s a n g h a r  f ra  L4 27—;u/3 28 ydet 347 L aan  
p aa  2,366,354 Kr. Af K ap ita len  fa ld e r 75 % i G ræ nseom - 
ra a d e t (IL 2/4). Til 31 28 steg h an s  L aan ean ta l til 466
( I I .  31/io).

L a  a n e k a s s e n u d la an te  8,113,550 Kr. (IL 13/o).
II y p o t e k 1 a a n e f o n d e n havde til B egyndelsen 

af A pril afg ivet 1333 L aanetilbud  p aa  godt 9/4 Mill. Kr. 
og u d b e ta lt ca. 6/4 Mill, paa 917 L aan  (II. 10/4). S idst i 
O ktober v a r  L aan ean ta llen e  1364, S um m en 9,327,800 Kr. 
(II. 2H/io, 3°/l(,).

S ø n d e r j y d s k  F o n d  h a r  ia lt an v en d t 10/4 Mill, 
til H jæ lp (II. 3/s).

H afn ia  døm tes til a t  betale  en F o rsik rin g  efte r O p 
s k r i v n i n g s p r i n c i p p e t  (II. 25/i). E fter det b liver 
en Form ue, der h e r m aa væ re ble ven reg u le re t til 10,000 
Kr. til 103 B. M. 85 Pf. (II. 22/o).

H aderslev  V esteram ts I) r  i f t s 1 a  a n e f o r  e n i n g  
h a r  80 L aan tag ere  rried en G aran tik ap ita l af 35,650 Kr. 
(IL 24/7). Der oprettes en for H aderslev  og Omegn (H. 
2%) og en for T inglev og Omegn (II. 10/7).
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Sydfor G ræ nsen er G æ l d e n  518 M. 96 Pf. pr. ha, 
R entefoden 9,13 % (H. 7/7).

M o t o r s k a t t e n  er for S ønderjy lland  454,788 Kr. 
(H. > ,

S k a t t e  n re s te re r  i m ange Sogne, dog m est som. 
Følge af for sløj O pkræ vning. R e n t e r n e  in d g a a r  godt 
nok. (IT. 3°/3).

e. Samkvem.

P aa S træ k n in g en  P adborg—F rederic ia  k ø rer nu D an
m ark s h u rtig s te  E ksprestog  (II. 19/o). P aa  den ny Løgum- 
k lo sterbane er F æ rd se len  s tæ rk t stigende (II. 4/s). T ønder 
—IIø jer-B anen  g a a r  over til M otordrift (II. 7/?).

S m a a b a n e r n e kæ m per h a a rd t for T ilvæ relsen , 
B edst s tille t er de paa Als. De k an  v<ære gæ ldfri om 20 
A ar (11. 1”̂ s). G odsm æ ngden stiger. Der befordres 467,000 
P ersoner (11. 1(>). De gav sidste  A ar 53,656 Kr. i O ver
sk u d  (II. ■**/»), m en der g a a r  lige saa  m eget Gods uden  om 
dem  som m ed dem  (II. ’Vio). H aderslev  A m tsbaner b a r  
s to rt U nderskud , m en dog ca 100,000 m ind re  end i F jor, 
d a  det v a r 467,000 Kr. (II., 11 /-»). De h a r  koste t 12 Mill. Kr. 
a t  bygge og 1,2 Mill. K roner a t gøre i S tand, de h a r  aa rlig  
befo rd re t 8—900,000 M ennesker, 150—160,000 Tons Gods og 
ca. 40,000 levende Dyr. (H. ®/t).

P a a  V e j e n e  er der siden G enforeningen an v en d t i 
H aderslev  A m t 807,264 Kr., i A ab en raa  689,134, i Sønder
borg 519,177 og i T ønder A m t 737,329 Kr. (H.21/o). V ejen 
Rødding—Fold ingbro  blev g jo rt fæ rd ig  (II. 13/i<>), ligeledes 
Vejen fra. A abenraa  S ønderchausse  til T ønder Landevej 
(II. T ønder—llad erslev v e jen  tages i U dsig t (H. 22/n),
Den føres over O ksgaard  (II. lrt/i2).

T ra fikken  til Rømø er i de senere A ar vokset s tæ rk t 
(II. 2> )-

H aderslev  A m tsraad  s ta n d se r  flere B i l r u t e r  (II. 
27/n). Sønderborg  A m tsraad  ønsker ingen ned lag t (II. 4/i2).

T e l e f o n t a k s t e r n e  m ellem  N ord- og Sydslesvig 
blev n edsat 1. 4. (II. 24/3). P adborg  fa a r  a u to m a tisk  Telefon
cen tral (II. 24/a).

1 F lensborg  blev bygget en R a d i o s t a t i o n  m ed 
g ræ nsepo litiske  F o rm aal (II. 31/i). Der kræ vedes som 
Følge deraf s tæ rk t en dansk  S ta tion  i N ordslesvig. (II. 3/i,
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6. Kommunalt.

S k a  t t  e p  r o c e n  t e n  gik flere S teder ned. I H a
derslev  f ra  8,4 til 8,1 (II. 15/3), i T ønder fra  11,6 til 10,6 (H. 
24̂ 3, Av. 23/3). I A ab en raa  n ed sa ttes  S kattebeløbet m ed 
51,000, m en S kattep ro cen ten  blev den sam m e, 8,5 (H. 24/3, 
20/s). I S ønderborg  derim od gik den s tæ rk t op: f ra  9,8 til 
12,4 (H. 17/3) og i L øgum kloster fra  8,1 til 8,4 (H. 22/a).

Bu d g e 1 1 e t sa tte s i G raasten  til 239,550 Kr., (H. 13/i), 
i S ønderborg  til 1,423,548 Kr. (II. 13/2), i T ønder til 610,560 
Kr. (II. 17/2).

De kom m unale  V æ r  k e r  i A ab en raa  fo rren tede i F jo r 
Byens og H avnens Gæld, 4,107,431 Kr., og gav desuden  
135,574 Kr. O verskud (II. 2r,/i). I H aderslev  gav de 113,979 
Kr. s tø rre  O verskud end ven te t (H. 1/s). I A aben raa  blev 
de t 35,C00 Kr. s tø rre  end v en te t (II. 3/n>). S ønderborg  E lek
tric ite ts  væ rk  gav 78,246 Kr., G asvæ rket 29,993 Kr. Over
sk u d  (II. 2/'s). I H aderslev  blev Ingen iø r A ndersen  fra  H u
ru p  D irek tør for V æ rkerne (H. 7/i).

I V ojens lagdes K l o a k k e r  for 140,000 Kr. (H. 1G/2).
H aderslev  A m ts G æ l d  er f ra  4 M illioner 31/s 22 b rag t 

ned til 2,8 Mill. 28 (II. 13/3).
Ved A m  t s r  a a  d s v a 1 g e n e v an d t i H aderslev  So 

c ia ld em o k ra te rn e  et M andat fra  de rad ik a le  (H. 24/0. I 
A abenraa  valg tes 8 danske, 2 S ocia ldem okra ter og 1 T y
sk e r (II. 18//<), i T ønder 11 danske, 1 S ocia ldem okra t og 1 
T ysker (H. 10/4), i Sønderborg  9 borgerlige og 2 Socialde 
m o k ra te r  (H. 24/»).

7. M enighedsliv.
. Til Fu ldførelse af R e stau re rin g en  af K irken  i L ø  

g u m k l o s t e r  m an g ler der endnu  21,000 Kr. (IL 13̂ i). 
Der ho ld tes i 1927 62 d anske G udstjenester i den m ed 7260 
K irkegæ ngere og 648 A ltergæ ster, 15 tyske m ed h en h o ld s
vis 651 og 30 (II. 4/i).

S trid en  om F o l  K irke endte for H ø jestere t m ed det 
R esu lta t, a t Grev B rockenhuus-S chack  ska l beholde den 
(II. 4/i, 5/i), G reven overdrog den dere fte r til M enigheds- 
ra a d e t og be ta lte  16,500 Kr. i A ffindelse og 5000 til R ep ara 
tion  (H. lb/2).

P as to r  T onnesen fo rtsæ tte r efte r sin  A fgang m ed a t 
foretage de k irkelige  H and linger i H optrup , V ilstrup og 
V edsted Sogne, der fo rlanges u d fø rt p a a  Tysk (II. 2/i). Bov 
Sogn tæ nkes delt (II. °/i). P as to r B jerg  f ly tte r f ra  Skod-
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borg (H. 6/2). P a s to r  Max M ath iesen  f ra  H aderslev  re js e r  
til K an ad a  (II. P a s to r  F re d erik se n  udn æ v n tes  til K aj
næ s (H. 10/i). P a s to r  B røndberg  til H o sp ita lsp ræ st i H a
derslev (H. 3/ø).

P  r  æ s t e g a  a  r  d e n e er n u  afleveret, og der k a n  
ikke ydes noget k o n ta n t T ilskud  til dem  (IT. 20/i, 27/i). Der
im od vil M in isteren  søge a t gennem føre, a t  T ilsv a re t a f  
P ræ steg a a rd s jo rd e rn e  ydes i Korn. (II. 8/2). E t F orslag  om 
T i e n d e a f l ø s n i n g  v inder T ils lu tn in g  (H. 7/3, 16/3). De 
tyske F r  e m  m e d m  e n i g h  e d e r  ag ite re r for M asse
ud træ de lse  af F o lkek irken  (22/o, 20/ø). S tørre  k i r  k e 1 i g e 
M ø d e r  ho ld tes i R ødding (F rim enighed) (H. e/3), K ri- 
s tian sfe ld  (IT. 21 /-,), R ødding (IT. 20/8) og V edsted (II. 4/o).

8. Oplysning.

I H aderslev  er A n ta lle t af d a n s k e  E l e v e r  de t 
sam m e som i F jor, 196, det ty ske 7 m indre , 70 (II. A. 16/i). 
F or 1929 er in d m eld t 191 danske og 93 tyske (IT. D er 
v ar i det hele 1739 B ørn i S kolerne, dera f 1302 i de d an sk 
sprogede (II. 23/3, B ere tn ing  om S kolevæ senet i H aderslev  
1928). I S ønderborg  A m t havde Skolerne 4502 Børn, d e ra f  
3955 i d anske A fdelinger, desuden  60 i ty ske og 91 i d a n 
ske P riv a tsk o le r  (H. 27/3). I T ønder A m t er der 81 danske 
og 9 tyske Folkeskoler, 4757 B ørn (deraf 492 i tyske) m od 
6551 i 1921. Af de 4757 g a a r  210 i P riv a tsk o le r  (130 d ,  80 
t.). I T ønder By g a a r  372 i danske og 379 i tyske S ko ler 
(IT. 3̂ , Av. 3/«). I den danske Skole i T ønder er indm eld t 
66. A n ta lle t er stad ig  stigende (Av. 10/r,). I A ab en raa  A m t 
er der 4370 i danske og 753 i ty ske Skoler. Det sam lede 
B ørnean ta l er steget m ed 103 (H. 14/4). Af de 106 S ko ler i 
H aderslev  Amt er de 104 dansksprogede m ed 7008 Børn, 
de to tysksprogede h a r  437. 1474 i dansksprogede S ko ler
h a r  deltage t i ty sk  U nderv isn ing . (IT. 10/s Folkeskolen  i 
H aderslev  A m t 1927).

Om g e j s t l i g t  T i l s y n  m ed S kolerne voldte Me- 
n ighed sraad sfo ren in g en  en lang  S trid . (H. 13/2 o. f. 3/3, 27/s,. 

30 og 31/r,, 2(‘/e) der dog ikke førte  til noget. (IT. 27/3).
F ra  T ønder S e m i n a r  udg ik  27 (IT. 18/o) fra  H ad e rs

lev 30 E lever (IT. 21/e).
D anebod H ø j s k o l e  h a r  27/t>8 h a f t 131 Elever. Den e r  

i s tad ig  S tigen (IT. 25/e).
A aben raa  S t a t s s k o l e  havde 266 Elever. (H. 7/ø ).

F ra  S ønderborg  h a r  20 tage t S tuden te reksam en . (H. 28/ø),

20
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F ra  H aderslev  27. (H. 28/o). F ra  T ønder 10. (IL 27«). F ra  
A ab en raa  11. (IL 28/e).

I Løjt tæ n k tes  en R e a l s k o l e  oprettet. Den ty sk 
sindede F o rm an d  for S kolekom m issionen m odarbejdede 
im id le rtid  P lanen . (IL n /i). T inglev R ealskole faa r  fo r
u den  de 35,000 et n y t S ta ts la a n  p a a  10,000 Kr. (II. 18/i). T il 
ny  B esty rer fik den F allesen  fra L an g aa  (H. 30/s).

De t y s k e  S k o l e k r a v  v a r  stad ig  uafg jo rt. Der 
kræ ves et ren t Afslag. (H. 18/i, 10/i, 2<>/i, 21/i). F o rm a a le t m ed 
dem  er a t u d d an n e  tyske F ørere  (IL 21/i). O m sider fik 
de A fslag (IL 24/i). U tilfreds m ed det, ag ter den tyske 
S koleforening i T inglev a t stille  ny t A ndragende til F o lke
tin g e t (IL “/s).

U dvidelserne af F o l k e s k o l e  r  h e i H aderslev  h a r  
ko ste t 600,000 Kr. H ertu g  H ans Skolens G ym nastik - og 
S løjdsal h a r  a lene koste t 110,000. (IL A. 18/i).

H aderslev  C en tral b i b l i o t e k  fik ny L okaler in d 
re tte t. (II. 23/i). B ib lio teket i T ønder h a r  u d la a n t 36,537 
B ind til 1400 L aanere, h v o raf de 1200 er f ra  T ønder (H. 
13/ 3, 12/r>, Av. 1 0 Sønderborg  h a r  over 13,000 Bøger, det 
h a r  u d la a n t 62,034. (H. n /.r>, Av. 5/*)- L andsb ib lio teket h a r  
20,190 Bind. Det h a r  u d la a n t 64,745 til 2662. (IL 14/s). S ta ts 
tilsk u d d e t v a r  28/ao 75,651 Kr. (H. 10/«). Til F orde ling
m ellem  sønderj. B ib lio teker skæ nkede L ektor Bloch T hri- 
ge en sto r Del af sit B ibliotek. (IL °/i2).

E n sønderjydsk  V a n d r  e b o g s a m 1 i n g h a r  68 
A bonnenter og 98 S æ t Bøger a  ca. 20 E ksem plarer. (II. 13/o).

Hi s t o r  i s k S a  m  f u n d h a r  657 M edlem m er.

9.) Ret og Forvaltning.

I F o lke tinget frem sæ ttes F orslag  om O phævelse af de 
sønderjydske S æ r l o v e .  (IL lo/io ). Af stø rre  R ets træ t
te r  k an  næ vnes en F o rm y n d erisag  f ra  M om m ark, hvor 
O verfo rm ynderiet solgte Chr. P au lsen s G aard. Der paa- 
stodes i et ty sk  Blad, a t det v a r for b illigt, og a t det v ar 
ske t u den  B ørnenes og V æ rgernes Vidende. (IL 4/2). Det 
v iste  sig, a t der in te t v a r  a t bebrejde M yndighederne i 
den  Sag. 27/2, 14/r,, 10/5, 21/r„ 30/s, “ tø.

Thom sen, S kovgaard , fik ved H øjes te re t den h am  i 
F jo r  idøm te S tra f sk æ rp e t til tre  M aaneders F æ ngsel p a a  
sæ dvan lig  Fangekost. (IL n /i). B ossen f ra  Ø ster H øjst 
idøm tes 40 og Thom sen fra  E llehus 20 Dages F æ ngsel for 
Vold m od K ongens Foged. (H. 23/s). F or Del i en s to r
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F o r s i k r i n g s s v in d e l  i  H a d e r s le v  s ta d fæ s te d e  H ø je s t e r e t  

D o m m e n  o v e r  A r b e j d e r  H o f f m a n n  o g  H u s t r u :  e t  A a r s  

F o r b e d r i n g s h u s  o g  6 0  D a g e s  F æ n g s e l .  ( H .  27/ i ,  20/ 3). H ø je s t e 

r e t  s t a d f æ s t e r  D o m m e n  o v e r  L æ r e r  P e te r s e n  f r a  H ø j e r  (60  

D a g e s  F æ n g s e l )  o g  f l e r e  a n d r e .  ( H .  °^3, 24/ 3). H ø je s t e r e t  f r i -  

f a n d t  S ø n d e r b o r g  f o r  V a ls e m ø l le n s  E r s t a t n i n g s k r a v ,  1918 

K r .  ( H .  6/ø).

S o g n e r a a d s f o r m a n d e n  b e s k y ld e s  f o r  a t  h a v e  b e d r a g e t  

S t a t e n  o g  R ø m ø  K a l k f o r b u n d  f o r  165 T o n s  K a l k .  ( H .  16/s, 

A v .  10/8). K a lk e n  b le v  s e n e r e  s k a f f e t  t i l v e j e .  ( A v .  5/o).
V e d  e n  T v a n g s a u k t i o n  t i l  1 1 ,0 00  lø b  O m k o s t n i n 

g e r n e  o p  t i l  625  K r .  20  Ø re . ( I L

20. Pressen.

D y b b ø lp o s te n  k a n  f e j r e  60 A a r s  J u b i læ u m .  ( H .  7/ i ) .  

» A p e n r a d e r  T a g e b la t t «  o g  » N e u e  T o n d e r n s c h e  Z e i t u n g «  

s la a s  s a m m e n .  » S o n d e r b u r g e r  Z e i t u n g «  v i l  i k k e  m e d  ( H .  
2/ 2). » M o d e r s m a a le t«  h a r  1 5 ,3 73  K r .  O v e r s k u d  ( H .  13/ 3).

» H e jm d a l«  h o l d t  G e n e r a l f o r s a m l i n g  31/r>. ( H .  y 0). S e lv 

s t y r e b la d e t  s t a n d s e r  d e n  1/7. ( I I .  ° /6, 12/6). L e i f o l k e n e  p r ø 

v e d e  a t  f a a  F o l k  t i l  a t  a f s ig e  d a n s k e  B la d e  ( H .  2O/o), m e n  

f o r g æ v e s  ( I I .  4/t).

11. Personligt.

K a s p e r  J e n s e n ,  B r o a g e r ,  b le v  7 0  A a r  13/s, ( H .  l l /s ), H .  J . 

J e fs e n ,  S k æ r b æ k ,  6 0  A a r  19/s, ( I I .  17/s ), M a g n u s  S c h m id t  f r a  

R ø d d in g  h a r  g j o r t  e n  b e t y d n i n g s f u l d  k e m is k  O p d a g e ls e .  

( H .  18/i2).
B l a n d t  d e m ,  d e r  d  ø d  e i  1928 n æ v n e s  M a r ie  A n d r e s e n ,  

U l l e r u p ,  ( H .  a3/ i ) ,  L æ r e r  P . M ø l l e r ,  A a b e n r a a ,  (H .  27/ i ) ,

E r i c h  S c h la j k j e r ,  B e r l i n ,  ( I L  13/s), A n d r e a s  B la d ,  A u g u 

s te n b o r g ,  ( H .  16/2), G r o s s e r e r  J o h a n  H a n s e n  i  C h a r l o t t e n -  

l u n d ,  ( H .  25/ 2), F o r f a t t e r e n  J e n s  S k y t t e  i  K o ld i n g ,  ( H .  28/2), 

F o r f a t t e r i n d e n  M a r t h a  O t t o s e n  ( H .  1/ 3), P a s t o r  W .  v .  B r i n -  

c k e n  i  R ib e ,  ( H .  R e d a k t ø r  P .  E l ia s s e n ,  K o ld i n g ,  ( H .  

8/s ), B a n k d i r e k t ø r  R o s s e n ,  T ø n d e r ,  ( H .  15/ 0), G a r t n e r  P . J e n 

s e n ,  T o m b ø l ,  ( I L  ®/o), v .  K o l l e r ,  ( I L  13/ i 2), K n ip l e r s k e  L is e t t e  

D y r b e r g ,  R ø r k æ r ,  ( H .  18/ i 2).

Andre Sager.

H e j m d a l  o f f e n t l i g g ø r  25/ i  f f .  e n  R æ k k e  A k t e r  f r a  d e n  

t y s k e  T id .

20*
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S ta te n  k ø b e r  S k o v e n  v e d  R ø n s h o v e d .  ( H .  4/a). P a a  

R ø m ø  h a r  m a n  f a a e t  H u s r o t t e r  e f t e r  a t  V a n d r o t t e r n e  e r  

f o r d r e v n e .  ( H .  10/3). E n  t y s k  L a n d b r u g s k o n s u l e n t  r o s e r  

B o n d e la n d e t  D a n m a r k .  ( H .  4/o). H u g o  M a t t h i e s e n  m e n e r ,  

a t  T i n g s t e d e t  h a r  v æ r e t  p a a  U r n e h o v e d .  (H .  7/e). I  A a b e n 

r a a  A m t  e r  m a n g e  P h n k t e r  f r e d e t .  ( H .  22/ e). I  D a n m a r k  

e r  i a l t  o p r e t t e t  1 3 ,1 00  H u s m a n d s b r u g .  ( H .  17/?). D e t  f r i v i l 

l i g e  B r a n d v æ r n  i  A a b e n r a a  h a r  b e s t a a e t  i  5 0  A a r .  ( H .  30/? ).
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C h r is t i a n s e n ,  A n d r . ,  G r d r . ,  T a n d s le t .  
C h r is t e n s e n ,  N ie . ,  G r d r . ,  D y b b ø l .  
G h r is t e n s e n ,  C h r . ,  G r d r . ,  S j e l l e r u p .  
C e n t r a l b i b l i o t e k e t  i  O d e n s e .
C h r is t e n s e n ,  H . ,  S ø n d e r b o r g .
C o r d s e n ,  K n . ,  P o l i t i m e s t e r ,  S ø n d e r b o r g .  
C h r is t e n s e n ,  B y r a a d s s e k r e t æ r ,  A a b e n r a a .  
C h r is t e n s e n ,  F r k . ,  L æ r e r in d e ,  G r a a s te n .  
C a l lø ,  M .,  G r d r . ,  F r e d s te d .
C h r is t e n s e n ,  P o l i t i b e t j . ,  G r a m b y .
C la u s e n ,  J o h s . ,  B a n k d i r . ,  G r a m b y .  
C h r is t e n s e n ,  M . ,  K b m d . ,  B r e n d s t r u p .  
C o ld - C h r i s t e n s e n ,  O v e r d y r l . ,  G r a a s te n .  
D y e k jæ r ,  P o s t k o n t r . ,  T ø n d e r .
D in e s e n ,  M ’. H . ,  G r d r . ,  H ja r t b r o .
D a n s k  F o l k e m in d e - S a m l in g ,  K ø b e n h a v n  
D i r k s ,  L æ r e r  e m e r . ,  H a d e r s le v .
D a ls g a a r d ,  A m t s v e j  i n s p e k t ø r ,  S ø n d e r b o r g .  
D a h l ,  A a . ,  P r æ s t ,  E g e n .
D a u ,  D y r læ g e ,  H a g e n b je r g .
D a ls g a a r d ,  P r æ s t ,  E g e n s e .
D a h l ,  A .  P .,  P r æ s t ,  H a g e n b je r g .
E g v a d  S o g n s  B i b l i o t e k ,  H ø n k y s .
E s k i ld s e n ,  P ., G r d r . ,  F e ls t e d s k o v .
E r i k s e n ,  P r æ s t ,  A s s e r b a l le .
E w a ld ,  D r . ,  S ø n d e r b o r g .
E r i k s e n ,  M .,  L æ r e r ,  J æ g e r u p .
E s p e lu n d ,  F r k . ,  L æ r e r in d e ,  G r a m b y .  
E w a ld ,  J ., B a n k a s s . ,  H a d e r s le v .
E r i k s e n ,  L æ r e r  e m e r , ,  C h r i s t i a n s f e ld .
F i n k ,  D a n ,  A k a d e m ie le v ,  A a b e n r a a .
F r i i s ,  C l. ,  G r d r . ,  N y b o .
F r o m ,  L ,  G r d r . ,  F j e l s t r u p .
F r e d s lu n d ,  P .,  G r d r . ,  H y g u m .
F r e d e r i k s e n ,  F r . ,  S n e d k e r ,  G u d e r u p .  
F le n s b o r g h u s ,  F le n s b o r g .
F a l le s e n ,  K æ m n e r ,  A a b e n r a a .
F i n k ,  P o u la ,  F r u e ,  A a b e n r a a .
F i n k ,  C æ c i l ie ,  F r k . ,  H a d e r s le v .
F l o r a n d e r ,  V .,  A m t s f u l d m . ,  H ø je r .
F r i s k ,  A . ,  S n e d k e r m e s t e r ,  G r a m b y .
» F o r t i d  o g  N u t id « ,  K ø b e n h a v n .  
F ’i s c h e r - S im o n s e n ,  L a > g e , V id e b æ k .
F i n k ,  E s te r ,  F r k . ,  B r e n d s t r u p .
F r e d s lu n d ,  J ., M e je r i b e s t y r e r ,  B r a n d e r u p .  
F r e d s lu n d ,  J o h s . ,  E j s t r u p .
F i l  t e n b o r g ,  P r æ s t ,  F o le .
F r e d e r i k s e n ,  K o n s u le n t ,  A a b e n r a a .  
F r e ib e r g ,  K o n t o r i s t ,  T ø n d e r .
G r e g e r s e n ,  G u d r u n ,  A d j u n k t ,  S ø n d e r b o r g .  
G a r n i s o n s b ib l i o t e k e t  i  S ø n d e r b o r g .  
G u t t o r m s e n ,  J ., K ø b e n h a v n .
G r e l l ,  P r æ s t ,  S k o d b o r g .
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H ansen, Aug., O verlæ rer, H aderslev .
Høyer, J., F orpag ter, B illeslund.
H uth  Schm idt, Sagfører, G m asten .
H edem ann  H eespen, Godsejer, 1). Nienhof. 
H ansen, Tandlæ ge, A abenraa.
H isto risk  S am fund  for H jø rrin g  Amt.
H ansen, H. F., K øbm and, Skæ rbæ k.
H anssen, Bj., cand. polit., A abenraa.
H aug, J., T ra fik in spek tø r, A abenraa.
H ansen, K. G., A rk itek t, Dalmose.
Holdt, P ræ st, B redebro.
H ansen, Lor., Grdr., Skodborg.
H ollensen, A., K øbm and, Skodborg.
H ybschm ann, L., Grdr., N ustrup .
H ansen, A., Grdr., Brem.
H isto risk  S am fund  for Odense og A ssens A m ler. 
H jelholt, IL, Dr. phil., K øbenhavn.
H ansen, A. R., G rosserer, Holte.
Høeg, J. C., Læge, Viborg.
H oldt, Læ rer, Borg.
H aderslev  A m ts M useum .
H ørup Sogns B iblio teksforening.
H augaard , M., Læ rer, B rendstrup .
H ansen, M., P ræ st, Visby.
H øgsbro, P ræ st, Abild.
H ansen, M., Tandlæ ge, H aderslev .
H e i l ,  P o s tm e s te r ,  T o f t l u n d .
Hansen,, N., L æ rerinde, Gentofte.
H enriksen , P ostkon tro llø r, H aderslev .
H ansen, K., I,æ rerinde, Reersø.
H am m er, K., O verlæge, A abenraa.
H olbæk A m ts H isto riske  S am fund.
H enriksen, Læ rer, F lensborg.
H ansen, G., Læ rer, F ynshav .
Ingem ann, J., F rue , R ingsted.
Iversen, H., Sønderborg.
Ingerslev, P ræ st, Odense.
Jerichow , S. G., G odsinspektør, Gram.
Jensen, Th., D riftsbestyrer, H aderslev.
Joost, T ra fik in spek tø r, A abenraa.
Jacobsen, J., Grdr., Dyndved.
Jørgensen, H., Dr. phil., Oksbøl.
Jensen-E gebjerg , Lektor, Tønder.
Jørgensen, P., Grdr., Uge.
Jensen, K., G artnerske, H aderslev.
Jefsen, Josias, Kom m is, Tønder.
Jensen, IL C., Læge, G uderup.
Jensen, Læ rer, Gram .
Jørgensen, Joh., F rue, Dons.
Jørgensen, Th., P ræ s t emer., Sønderborg. 
Jørgensen, Th., F o rstander, Høng.
Jacobsen, N. Th., R entier, C hristiansfe ld . 
Jacobsen, N., In s ta lla tø r, C hristiansfe ld .
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Jacobsen, H., M ejeribestyrer, Kajmvs.
K jerns, N., Lærer, H arreslev .
K ildeberg, L æ rerinde, H aderslev.
K røyer, K æ m ner, H aderslev.
Kofoed, B ankfu ldm æ gtig , Tønder.
K ræ m er, Chr., M øbelhandler, G raniby.
Knøs, Chr., A ftæ gtsm and, Egen.
Kock, J. N., K øbm and, Sønderborg.
Kgl. V ederhetshist. og A ntikv itets-A kadem i i S tockholm  
K jølseth, R entier, A abenraa.
K retzschm er, M., A djunkt, K øbenhavn.
K ondrup, A djunk t, Tønder.
K ragh, P., Grdr., Hovst.
Krog, IL, R entier, C hristiansfe ld .
K jeldsen, A d junk t, A abenraa.
Lønborg-Jensen, A rk itek t, K øbenhavn.
Lorenzen, Signe, Grdr., S tenderup.
Ludvigsen, N. jr., Grdr., S tenderup.
L au tru p , J., Grdr., G estrup.
Lorenzen, Chr., Tandhvge, Vejen.
Lorenzen, II., Læ rer, Øsby.
Lorenzen, IL, cand. phil., B n ed st i up.
Lausen, J. M., O verportør, Kolding.
Lund, Chr., Grdr., Porsgejl.
L und, L., Grdr., Skjoldager.
L ind, J., F orpag ter, Gram.
Lej, P., B ankd irek tø r, Gram by.
Lassen, Joh., Sygeplejerske, Borris.
Lassen, Sofie, F rue, Borris.
Lassen, IL, Læge, Borris.
Larsen, A., Læ rer, Em m erlev.
Lund, IL, F o rstander, Rødding.
L auesgaard , Læge, Toftlund.
Lorenzen, IL, G rdr., Bolderslev.
L øbner-Jørgensen, F rue, H aderslev.
Larsen, Sv., S tudent, K øbenhavn.
L indbeck, P., L æ rer emer., Kolding.
Ludvigsen, IL, F rk., Avnbøl.
Lund, C. N., R epræ sen tan t, A arhus.
M ouritzen, L., Grdr., K rejberg.
M adsen, J. C., F ø rste læ rer, Malk.
M adsen, II. P., Lærer, S tenderup .
M øller, N. J., Bogholder, Tønder.
M adsen, A., Grdr., B lans.
M öller, J., R entier, V. S ottrup .
M athiesen, C., P ræ st, F lensborg.
M arstrand , V., Ingeniør, Lyngby.
M ichelsen, J., Grdr., Kol strup .
M ogensen, Aa., R edak tionssek re tæ r, A abenraa.
Miuseet i A abenraa.
M øller, Aa., U bberup.
N ielsen, M. IL, P ræ st, S k ry d stru p .
N issen, F rue, Grdr., T ingb jerggaard .
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N issen, J., G rdr., S tenderup.
N ielsen, Ant., T øm m erm ester, H aderslev. 
N ielsen, R., P ræ st, T andslet.
N aum ann , P ræ st, Jy strup .
N ielsen, N. Kr., Grdr., M jang.
N issen, J., Grdr., S tenderup .
N ørgaard , A., P ræ st, V ejstrup.
N ielsen, Læ rer, B jerndrup .
N icolaisen, G artner, H aderslev.
N ielsen, Rektor, Esbjerg.
N otm ark  og A sserballe B iblioteksforening. 
O ttosen, O. IL, K øbm and, Broager.
Obel, A strid , B ib lio teksassisten t, H aderslev. 
O lrik, Kn., A djunkt, H aderslev.
O vergaard , Forst., N ordborg.
P etersen , E. O. .1., F ørstelæ reis Klovtoft.
Poulsen, H anne, F rue, Bovlund.
P etersen , Chr., Grdr., Skodborg.
P etersen , Kr. la  C., F o rstan d er, Skibelund. 
P ete rsen , A. Br., Læ rer, F lensborg.
P etersen , U lrik, Ingeniør, H øjer.
Petersen , C., H ypotekm æ gler, Sønderborg. 
P h ilip sen , V., P ræ st, G ram by.
P etersen , L., G aardejer, G ram by.
P etersen , Chr., Læ rer, Vejle.
P etersen , IL, Grdr., G ram by.
P oort, H. B., Sognefoged, G ram by.
P etersen , J., Grdr., Sæd.
P au lsen , P., Grdr., B rendstrup .
Petersen , Ant., Læ rer, 0. S venstrup .
P etersen , V., M aler, K øbenhavn.
P au lsen , O., Prof., C harlo tten lund .
P etersen , Jak., Grdr., M jolden.
Petersen , Jørgen, Grdr., Som m ersted. 
Q uistgaard , P ræ st, Fj elstrup .
Ribe K athedralskole..
R iggelsen, J., K øbenhavn.
R asm ussen , W., S ekretæ r, K øbenhavn. 
R asm ussen , A., F rue, K øbenhavn.
R andbøl Sogns Folkebogsam ling.
R andrup , Lektor, Sønderborg.
R ødding og O m egns B ibliotek.
R am høj, Ingeniør, A abenraa.
R am høj, F rue, A abenraa.
R asm ussen , B an k p ro k u ris t, A abenraa.
Raben, J. N., G ram by.
Ries, D yrlæge, Toftlund.
R ubner P etersen , Dir., Rødding.
Rudbeck, Fr., pens. B y raad ssek re tæ r, A arøsund. 
Schou, H. IL, K øbenhavn.
Sorgenfri, J., S nedkerm ester, H aderslev. 
S tenbæ k, L, A., P ap irh an d le r , K øbenhavn. 
S ig trygsen, Lektor, Sønderborg.
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Schm idt, 11., A rk itek t, Roskilde.
Schm idt, Aa., Grdr., F aark rog .
Schm idt, P., G rdr., Lavensby.
S parre , Th., cand. theol., L undsm ark .
Skov, Doris, F rue, Nørborg.
S tran d b y g aa rd , Læge, Sønderborg.
Sørensen, Osw., /Vabenraa.
Sørensen, S., cand. polit., R am søm agle. 
S kadhauge , P., stud. jur., K øbenhavn 
Svendsen, Kr., P ræ st, Rødding.
Sm idt, M. A., Læge, Lyngby.
Schrøder, P ostkon tr., H aderslev.
Schrøder, F., R edaktør, F lensborg.
Sørensen, IL P., Læ rer, G ram bv. 
S øndergaard , Chr., F rue, Rødding.
S tyhr, G rosserer, K øbenhavn.
Schm idt, Læ rer, G enner.
S pandet, N. C., F ø rste læ re r, St, Jyndevad . 
T o lderlund  lia n se n , P ræ st, F je ls tru p . 
Thom sen, N. B., R edaktør, H aderslev. 
Thygesen, T ra fik ass is ten t, G raasten ,
T horn, J., P n v st, G rønbæk.
Thom sen, Sophus, D irektør, H aderslev. 
Thom sen, M arie, F rue, H aderslev .
T eilm ann, F., Overlæge, Gram.
Thom sen, Th. Nyholm.
Tholle, Johs., H aveark itek t, K øbenhavn. 
T houstrup , M.oltoft.
Thom sen, L., O verlæ rer emer., T y rs tru p . 
Tychsen, T oldkontr., H aderslev .
Thom sen, Aa., H usejer, U bberup.
U lkebøl Sognebogsam ling.
U n iv ersite te t i U ppsala,
Vesten, L., PraiSt, Sulsted.
V estslesvigsk  T idende, Tønder.
V arnæ s Sogns Bibliotek.
V ilstrup  Sognebibliotek.
Vig. Chr., L æ rer, H aderslev.
V est H ansen, Læ rer, Ilolbøl.
Vehi, IL, Grdr., T andslet.
V agner, N., Grdr., T andslet.
W est, R ektor, Tønder.
F rih e rre  v. W erthen , Sygehuslæ ge, Tønder. 
W est, F r. J., A rk ivar, K øbenhavn.
W illem oes, S., Lektor, B irkerød.
W arm ing , M., Grdr., R a ahede.
Wolff, C., L andbrugskand ., Tønder.
W o l f f ,  L æ r e r ,  N ø r b o r g .
W eirum , J. P., Dyrlæge, Galten.
W ith , O ttilie, F rk., Nørborg.
W este rgaard , Degn, G ram by.
Wolff, F rederikke, B iblioteksass., H aderslev . 
Øsbv Sognebibliotek.
Ø ster L indet Sognebibliotek.
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I a l t  h a r  7 7 6  i n d t i l  1. O k t o b e r  1 929  i n d m e l d t  s i g  i  » H i 
s t o r i s k  S a m f u n d  f o r  S ø n d e r jy l la n d « .  E f t e r  F V a d r a g  a f  
d e m ,  d e r  i  A a r e n e s  L ø b  e r  a f g a a e t  v e d  D ø d e n  e l l e r  h a r  
u d m e l d t  s ig ,  v a r  d e r  p a a  d e t t e  T i d s p u n k t  657  M e d le m m e r ,  
t i l  h v i l k e  d e r ,  d a  n o g le  a f t a g e r  m e r e  e n d  e t  E k s e m p la r ,  e r  
s e n d t  659  E k s e m p l a r e r  a f  » S ø n d e r jy d s k e  A a r b ø g e r « .  D e s 
u d e n  s æ lg e s  c a . 100  E k s e m p la r e r  a f  d is s e  g e n n e m  B o g h a n 
d e le n .



Af

Sønderjydske Aarbøger
haves følgende ældre Aargange:

I. Række:

I. og II. Hefte 1890
Ekspl.

2 II. Halvaar 1904
Ekspl

15
III. og IV. » 1890 2 ' I. » 1905 33

III. » 1894 1 II. » 1905 33
IV. » 1894 2 I. » 1906 55

I. og II. » 1895 1 II. » 1906 25
III. og IV. » 1895 1 I. » 1907 38

II. Halvaar 1900 5 II. » 1907 14
I. » 1902 4 I. » 1908 37

II. » 1902 3 II. » 1908 10
I. » 1903 34 I. » 1909 13

II. » 1903 42 I. » 1914 116
I. » 1904 35 II. » 1914 642

II. Række:

I. Halvaar 1923
Ekspl.

166
II. » 1923 145
I. » 1924 219

II. » 1924 281
I. » 1925 167

II. » 1925 32
I. » 1926 25

II. » 1926 21
I. » 1927 37

II. » 1927 68
I. » 1928 68

II. » 1928 102
I. » 1929 116

h oO o C o



Historisk Samfund for 
Sønderjylland

u d g iv e r  »S ø n  d e r  j y  d  s k  e A a  r  b ø g e r« II . R æ kke, 
og »S ø n  d e r. j y d s k  M a  a n e d s  s k r  i f  t«.

B es ty re lsen  e r  f. T . fhv. F o lk e tin g sm a n d  H. P . H an s- 
sen , A a b e n ra a  (F o rm an d ), F r im e n ig h e d sp ræ s t T hade  
P e te rse n , H ad e rs lev , (S ek re tæ r), A m ts læ g e  D r. M i
chelsen , A ab en raa , (K asserer), S p a re k a sse d ire k tø r  N is 
N issen , N ørborg , A m tslæ g e  H. L a u s te n  T h o m sen , 
T ønder, S e m in a r ie læ re r  Cl. E sk ild se n , T ø n d er, H ø j
sk o le fo rs ta n d e r  H an s  L u n d , R ødd ing , A rk iv a r  F ro d e  
G ribsvad , A a b e n ra a , og M u se u m sd ire k tø r, Dr. M acke- 
p ra n g , K ø benhavn .

F o rm a n d , S e k re tæ r  og K a sse re r  d a n n e r  F o rre t
n in g su d v a lg .

R e d a k tio n su d v a lg e t fo r » S ø n d erjy d sk e  A arb ø 
ger« b e s ta a r  a f T h a d e  P e te rse n , L a u s te n  T h o m sen , 
H. L u n d  og G ribsvad .

R e d a k tio n su d v a lg  fo r » S ø n d erjy d sk  M aaneds- 
sk rift«  d a n n e r  L a u s te n  T h o m sen  og Cl. E sk ild sen .

M ed lem sb id rag e t er 5 K ro n e r a a r lig  e lle r  m in d s t 
100 K ro n er én  Gang. fo r alle . M ed lem m ern e  m o d ta g e r 
» S ø n d erjy d sk e  A arbøger«  g r a t i s .  »S ø n d erjy d sk  
M aan ed ssk rift«  b e s tille s  hos P o s te n  og k o s te r  1 K r. 
65 Øre f je rd in g a a r lig t . I B o g h an d e len  e lle r  b e s tilt  
hos Cl. E sk ild se n  k o s te r  d e t 1 K r. 50 Øre. In d m e l
d e lse r i H is to r isk  S a m fu n d  m o d tag es  a f a lle  B e
s ty re lse sm e d le m m e r. '

Opkrævningen af Medlemsbidraget sker i ApHt

Indhold af II. Halvbind 1929.
H o l g e r  I I  j  e l h o l  t :  F r a  T id e n  m e l l e m

K r ig e n e  ................................................................ S id e

L o r e n z  C h r i s t e n s e n :  H je m m e t y s k -

h e d s p r o b le m e t ......................................................  »

H .  I L  S  t  e e n  s v  a  n  g :  M i t  L i v  o g  L e v n e d . .  »

T h a d e  P e t e r s e n :  S ø n d e r j y l l a n d  i  1928 »

M e d le m s f o r t e g n e ls e  ...................................................... »

161— 219

220— 254

255— 287

288— 309

310— 315




