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Dansk og tysk på Als 1812-48
il

Bidrag til alsisk skolehistorie og til
sprogreskriptets historie
Af H. P. Clausen.
For en lidt ældre generation af danske historikere tog den
nationale udvikling i Sønderjylland i de afgørende år fra 1830 til
1848 sig på sin vis ret ukompliceret ud. Lidt forenklet kan man
sige, at historikerne skildrede, hvordan den danske »folkeånd«
vågnede af dvale og rystede århundreders fortyskning af sig.1
P. Lauridsen, en sen, men meget typisk repræsentant for denne
nationalromantiske opfattelse, gav sit store værk om perioden
den karakteristiske titel: »Da Sønderjylland vågnede«.2
De senere års historieskrivning har ikke været tilfreds med
dette synspunkt ved beskrivelsen af den udvikling, som førte til,
at dansk og tysk kom til at stå over for hinanden i det gamle
hertugdømme Slesvig. Man er begyndt at spørge efter, hvordan
det helt konkret gik til, da modsætningsforholdet mellem dansk
og tysk udvikledes. Man vil ned under det vage begreb »folke
ånden« i et forsøg på at identificere nogle af de faktorer, der var
bestemmende for nationalfølelsens vækst.
Navnlig har Gottlieb Japsen med sin undersøgelse af den
nationale udvikling i Åbenrå 1800-18503 fremlagt synspunkter,
som ganske givet vil få indflydelse på hele vor opfattelse af,
hvordan den nationale deling i Sønderjylland skal forklares. Han
har bl. a. fremhævet, at den slesvig-holstenske bevægelse før 1846
ikke uden videre kan kaldes en tysk bevægelse, og at sprogfor
holdene i Åbenrå ikke spillede en selvstændig rolle for byens
nationale tvedeling. Sprogsagen benyttedes aldrig som et våben
8
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for danskheden i Fr. Fischers ugeblad, hvor der ikke findes »én
sætning vendt mod det tyske undervisningssprog«.4
Japsen advarer mod uden videre at overføre hans resultater til
hele Slesvig.5 Vi mangler endnu en lang række møjsommelige
undersøgelser, som kan kortlægge den nationale udvikling i
enkeltheder på det lokale plan og udpege nogle af de konkrete
forhold i det slesvigske samfund, som fremmede udviklingen.
Først når de foreligger, kan vi danne os et indtryk af, hvilke nye
streger vi kan give helhedsbilledet af Sønderjylland i de år, da
det nationale problem voksede frem.
De træk, som i det følgende skal meddeles om, hvordan den
begyndende politiske spænding omkring sprogforholdene gav sig
udslag på Als, kan næppe i sig selv bidrage væsentligt til at be
lyse faktorer bag den nationale deling i Slesvig med almen gyl
dighed for hele hertugdømmet. Hensigten med fremlæggelsen af
stoffet er da også først og fremmest at skildre de alsiske forhold.
Men sammen med andre tilsvarende undersøgelser kan det her
oplyste forhåbentlig være med til at lette arbejdet med en ind
gående analyse af baggrunden for og indholdet i de national
politiske brydninger i Sønderjylland før 1848.
I hvert fald er det tydeligt, at en mere nuanceret betragtnings
måde end folkeånds-teorien letter forståelsen også af de alsiske
fænomener, som her skal beskrives. En alt for doktrinær opstil
ling af en klar modsætning mellem dansk og tysk i opfattelsen
af det sproglige giver ikke tilstrækkelige muligheder for en ud
tømmende tolkning af kilderne og de begivenheder, vi får besked
om gennem, dem.
Især er det af betydning, at også på det sprogpolitiske område
mærkes på Als fra begyndelsen af 1830’erne frem til 1848 føl
gerne af de brydninger og modsætninger, der var kommet til
syne i de foregående årtiers bestræbelser på at reformere juris
diktionsforholdene med hensyn til kirke- og skolevæsenet.6 Hold
ninger og synspunkter uden direkte forbindelse med de sproglige
problemer fik indflydelse på anskuelserne i sprogpolitikken, så
spændingen mellem dansk og tysk på det sproglige område ikke
kan opfattes blot som en følge af almuens opvågnen til sprogligtnational bevidsthed.
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Historikeren Peter Lauridsen (18461923), hvis store værk, „Da Sønder
jylland vågnede“, på mange måder
har været bestemmende for vor op
fattelse af landsdelens nationale
historie mellem 1830 og 1848. 1 de
senere år mærkes en stigende ten
dens til at revidere og supplere
hans synspunkter.
Fot. fra 1922. Det kgl. Bibi.

Hertug Christian August og biskop Tetens.
Et resultat af de langvarige drøftelser af de alsiske kirke- og
skoleforhold var blevet det skarpe modsætningsforhold mellem
hertug Christian August på Augustenborg og biskop Stephan
Tetens.7 Modsætningen havde sin baggrund i den nidkærhed,
hvormed hertugen og hans meningsfæller på Augustenborg
vågede over, at intet kom til at indskrænke de fyrstelige rettig
heder, augustenborgerne mente at have på deres godser.
På den anden side måtte bispen varetage det alsiske bispe
dømmes og dermed den danske administrations rettigheder og
pligter også i det augustenborgske godsdistrikt, eftersom han
havde overopsynet med kirke- og skolevæsenet. Hertugen er
kendte selv, at en begrænsning i hans rettigheder på dette felt la
i, at han i sin udøvelse af dem var underkastet en formel inspek
tion af biskoppen over stiftet Als-Ærø (tidligere af bispen i
Odense) .8
Da det imidlertid var af politisk betydning for hertugen at
hævde sine egne formentlige rettigheder helt ud i de mindste
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sager, førtes han til i praksis at søge inspektionsretten gjort så
betydningsløs som muligt. Det måtte uundgåeligt belaste forhol
det til bispen, som gennem selve sin embedsførelse var en stadig
trussel mod hertugens frie administration af sit kirke- og skolepatronat.
Allerede i 1821 beklagede Christian August sig over for tron
følgeren, prins Christian Frederik, over »vor kære biskop«, der
»ret som en hul og listig gejstlig .. . søger at tiltrække så megen
magt, som han kun kan få i hænder«.9 Da hertugen i foråret
1825, som vi har set, arbejdede på at få lov til selv at regulere
skolevæsenet på sine godser,10 lagde hans broder, den senere prins
af Nør, ikke skjul på, at et heldigt udfald ville være en sinkadus
til biskoppen. Desværre kun en sinkadus i overført betydning.
Prinsen ville gerne have tildelt biskoppen en rigtig huskekage og
vist verden, »at man kunne slå en pjalt ihjel med en ørefigen«.11
De voldsomme ord karakteriserer prinsens uhæmmede tempe
rament. Men samtidig er de vidnesbyrd om de følelser, man på
Augustenborg nærede over for Tetens, når denne søgte at gøre sit
embede gældende. På flere punkter var en kollision af inter
esserne uundgåelig, fordi det måtte ligge bispen på sinde at få
klarhed over kompetencen dér, hvor jurisdiktionerne fra gammel
tid var blandet sammen.
Som omtalt12 hørte beboerne i Skovby, Skovbyballe, Fjelby og
Vibøge under øens kongelige myndigheder, men de havde ingen
egen skole og sendte derfor børnene til hertugens skole i Lysabild. I Notmark sogn lå skolen i Helved under Nordborg amt,
mens kirken og skolen i Notmark hørte under hertugens patro
nat. Disse forhold ønskede biskop Tetens reguleret, efter at be
stemmelsen om hertugens ret til at udarbejde et skolereglement
for det augustenborgske skoledistrikt havde givet forskellige
skoleordninger på den kongeligt og den hertugeligt administre
rede del af Als.
Biskoppen ville have forbindelsen mellem de kongelige beboere
i Lysabild sogn og den hertugelige skole ophævet. For Helveds
vedkommende ønskede han en regulering af skolevæsenet efter
reglementet for Nordals sammen med en ordning af lærerens
økonomiske forbindelse med kirken i Notmark. Siden århundre108

DANSK OG TYSK PÅ ALS 1812-48

Ungdomsbillede af prinsen af Nør
(1800-65). Miniature på Rosenborg.

dets begyndelse havde hertugen af Notmarks kirkemidler ydet
læreren i Helved et vederlag for de degneforretninger, han ud
førte.13 Trods sin ansættelse ved en kongelig skole gjorde læreren
jo nemlig i de kirkelige sager tjeneste ved en hertugelig kirke.
Disse problemer, navnlig dem vedrørende Lysabild, kom til at
ærgre biskoppen mere end hertugen, fordi befolkningen ikke
ønskede ændringer i de bestående forhold. Den ville beholde den
gamle ordning, og det passede Christian August glimrende. I det
hele taget viste han sig i disse affærer særdeles fremkommelig.
En venlig gestus lod sig uden besvær forene med en hævdelse af
de hertugelige rettigheder.
O. 1828 brevvekslede hertugen med kancelliet om, hvordan
man skulle forholde sig med degneafgifterne til degnen i Lys
abild fra sognets kongelige undersåtter, som de kaldtes.14 Nogen
egentlig mellemregning fandt ikke sted, så for skoleinteressen
terne under Sønderborg amt blev dele af udgifterne ved børne
nes skolegang dækket ved, at skolen i Lysabild opretholdtes på
hertugens foranstaltning. Læreren i Lysabild blev affundet med
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en årlig sum for de degneforretninger, han udførte for sine
sognefæller under den kongelige administration.15
Efter at skolereglementet for Nordals var klart i begyndelsen
af 1830’erne, ønskede biskop Tetens at få de nævnte byer i Lysabild sogn ind under dette reglement.16 Dermed ville han drage
den fulde administrative konsekvens af den skolemæssige op
deling af Als, der nu var sket. Biskoppens plan var at oprette en
skolemæssig enklave i Lysabild sogn med det nordalsiske skole
reglement. I praksis ville det betyde, at de af sognets skoleinter
essenter, som hørte til Sønderborg amt, skulle have deres egen
skole i Skovby.
I modsætning til biskoppen fandt hertugen ikke, at det behø
vede at føre til kollisioner, at beboerne i et sogn stod under for
skellige myndigheder. Det viste erfaringerne fra andre slesvigske
egne.17 Men efter at der var indhentet erklæringer fra provst, bisp
og amtmand, fik biskoppen sin vilje. Kancelliet bestemte i august
1836, at beboerne i Fjelby, Vibøge, Skovbyballe og Skovby skulle
bygge og indrette en ny skole i Skovby.
Stillet over for udsigten til en sådan ny og bekostelig ordning
af deres skoleforhold vendte de pågældende beboere, hjulpet af
læreren i Lysabild, Jacob Becker, sig til hertugen og bad om
hjælp. For degn Becker ville en udskillelse af et kongeligt skole
distrikt betyde et økonomisk tab, fordi han ville miste sine hid
tidige afgifter fra de børn, som blev flyttet.18 Alene fra Fjelby og
Vibøge kom der 36 børn til hans skole.
Det kan derfor ikke undre, at Becker hjalp med at formulere
og skrive de protester, som fremkom mod planen. Samtlige ind
byggere i Fjelby, Vibøge og Skovby skrev under på en henven
delse til Christian August, som Becker havde forfattet. I den gav
de sig ind under hertugens beskyttelse med en ærbødig henvis
ning til de mange prøver, han havde givet på, at han var »bon
dens sande ven«, og de bad ham udvirke, at de fortsat måtte stå
under det hertugelige skolepatronat.19 Også sognepræsten i Lys
abild, pastor H. G. Henningsen, støttede opretholdelsen af den
gamle ordning,20 og de hertugelige beboere i Lysabild, Sarup og
Mommark støttede deres kongelige sognefællers protest.21
Til gunst for biskop Tetens’ ønske om en deling kunne tale, at
del ville nedbringe bømetallet i skolen i Lysabild, som var over110
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fyldt. Derfor nøiedes de kongelige indbyggere ikke med at afvise
tanken om en deling. De stillede et positivt modforslag om, at de
ville indrette en ny skolestue i Lysabild og lønne en andenlærer.22
På den måde ville undervisningen kunne klares uden en deling af
skoledistriktet. Dog var det klart, at en sådan løsning kun kunne
gennemføres med hertugens billigelse og bistand.
Christian August viderebefordrede beboernes ønsker til Danske
Kancelli og understregede den lokale modstand mod planen om
en ændring.23 Han lagde ikke sk jul på, at han selv intet ville have
imod at opretholde den hidtidige ordning, og at han også frem
tidig ville drage omsorg for, at den fungerede i økonomisk hen
seende. På den anden side ville han ikke blande sig i, hvordan
kancelliet ordnede skoleforholdene på sit område: blot mente han
at have ret til at få underretning, hvis der alligevel bestemtes en
ændring. Den ville jo også berøre hans kirke- og skolevæsen i
Lysabild.
Befolkningens enstemmige modstand giorde indtrvk på biskop
Tetens, og han fandt det nødvendigt at modificere sit oprindelige
forslag.24 I 1837 foreslog han en deling, så Skovbv og Skovbyballe samt evt. Kobbertoft, som lå under augustenborgsk admini
stration, skulle udgøre et uafhængigt skoledistrikt. Besten af det
kongelige område skulle fortsat høre til Lvsabild. Det ville bl. a.
give den bekvemmeste skolevej for børnene.25 T det hele taget
spillede henvisninger til bestemmelserne i anordningen om almue
skolevæsenet af 1814 om skoleveiens længde en betydelig rolle i
biskon Tetens’ argumentation.
De kongelige beboere, som fik lov at blive under Lysabild
skoledistrikt, skulle så efter bispens plan være med til at betale
opførelsen af den ny skole i Skovby. Det var de også villige til,
viste det sig. Tilsyneladende var det for dem et offer værd at
blive ved Lysabild skole.
De beboere, der skulle danne det nye skoledistrikt, fandt natur
ligvis ikke biskoppens alternative plan bedre end den første, og
igen ledede degn Becker modstanden. Han skrev protestskrivelser,
som samlede underskrifter i Skovby og Skovbyballe, før de blev
indsendt til amtshuset.28 Også i Kobbertoft var der kritik af ny
ordningen,27 og modstanderne fik påny støtte af deres hertugelige
sognefæller i Lysabild, Sarup og Ny Pøl.28 Pastor Henningsen
111

H. P. CLAUSEN

fastholdt ligeledes sin kritik af delingen.29 Helt på linje med den
tidligere protestbevægelse var det, at protesterne ledsagedes af
det gamle forslag om en udvidelse af skolebygningen i Lysabild
og ansættelse af en andenlærer.
Hertugen gentog, at han ingen personlig interesse havde i
sagen. Han henviste til de synspunkter, der var ført frem fra
Lysabild, og navnlig henholdt han sig til pastor Henningsens
modvilje mod den foreslåede deling.30 Af hele hertugens hold
ning fremgik, at han helst så den gamle ordning fortsætte, og
sådan blev det. Bispen fik alligevel ikke sin vilje. I sommeren
1839 meddelte kancelliet sin beslutning, at det med hensyn til
skolevæsenet i Lysabild sogn skulle have sit forblivende ved det
gamle.31
I 1843 prøvede biskop Tetens en sidste gang at få sin plan
gennemført. Han oplyste i sin årsberetning til Danske Kancelli
for året 1842, at en ny forespørgsel til beboerne i Lysabild sogn
antagelig ville give et nyt resultat. Derfor ønskede han en ny
høring af skoledirektionen for de kgl. amter.33 Direktionen afgav
imidlertid det svar, at der ingen grund var til ændringer. Det vig
tigste af biskoppens argumenter, henvisningen til, at skolen i
Lysabild havde langt flere elever, end der kunne undervises i
den, havde nu ikke mere så stor vægt, fordi hertugen havde taget
ordningen af skolevæsenet i Lysabild op.34
Skolebygningen blev i 1843 udvidet, og der blev ansat en
andenlærer, som skulle udpeges efter førstelærerens forslag.35 Det
fik indflydelse på kancelliets stillingtagen, især da skoledirek
tionen heller ikke fandt vejlængden til skolen afskrækkende.
Vejene var gode, og i dårligt vejr kørte bønderne på skift, så de
fjernest boende børn faktisk havde de færreste forsømmelser.
Christian Augusts initiativ i sagen på dette tidspunkt hænger
sandsynligvis nøje sammen med, at biskoppen igen begyndte at
røre ved problemet. Hertugen ønskede ikke, at en deling nu
skulle kunne begrundes, hvis han kunne hindre det. Som vi skal
se (s. 171 f.), kan det have spillet en rolle, at han ikke ønskede sit
arbejde med at indføre timer i tysk forstyrret af flere principielle
stridigheder med kancelliet. Hvordan sammenhængen end har
været, blev udgangen, at kancelliet fandt, at det kunne bero med
en ny skole.3®
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For Helveds vedkommende var tovtrækkeriet knap så omfat
tende og langvarigt. Så længe der ikke var truffet en ordning med
hertugen om, hvordan degneafgifterne til læreren i Helved skulle
udredes af kirkemidlerne i Notmark, kunne embedet ikke regu
leres efter det nye reglement for Nørreherred. Det kom til at gå
ud over den unge lærer Christen Moldt, som i 1837 efterfulgte
sin far, Christen Carlsen Moldt, i embedet.37 Allerede et par år før
faderen tog sin afsked, var sønnen blevet hjælpelærer hos ham,
og tilsyneladende kom den unge Moldt som følge af den uafkla
rede situation omkring skolen til at arbejde uden løn, holdt hen
med løfter i over tre år.38
Sendrægtigheden skyldtes dog næppe ond vilje eller taktiske
hensyn. Pastor Jørgen Hansen i Notmark, den senere så kendte
biskop over Als og Ærø, mente i 1839, at forsinkelsen alene måtte
tilskrives den da netop afdøde provst Burchardis alderdomssvæk
kelse.39 For at spare ham for fortrædeligheder havde man ikke
presset på med sagen.
Det var nu ikke alene den aldrende provst, der havde trukket
sagen i langdrag. Også andre instanser havde tid nok. Danske
Kancelli havde åbnet sagen over for hertugen i 1833,40 men først
i efteråret 1837 var man så vidt, at kancelliet kunne acceptere et
forslag, som hertugen havde fremsat den 21. marts samme år.41
Efter det skulle degneforretningerne i Notmark varetages på den
måde, at degnen i Notmark skulle forrette alle de udelelige
degnepligter: kirkesang, klokkeringning, rengøring af kirken
o. s. v. Derimod skulle de delelige pligter i forbindelse med kirke
tjenesten deles, så læreren i Helved medvirkede ved syngen over
lig, barnedåb, bryllup og publikation af meddelelser, for så vidt
handlingerne vedkom beboerne under Nordborg amt, d. v. s. i
Helved, Katrød, Naldmose og i husene på det nedlagte domæne
gods Frederikshofs parceller. For af savnet af sin del af de udele
lige degnepligter skulle læreren i Helved have et årligt vederlag
af kirkemidlerne i Notmark.
Da denne aftale var truffet, kunne kancelliet pålægge amt
manden at regulere skolevæsenet i Helved, men først i februar
1839 kom kancelliets meddelelse om, at amtmanden havde ud
arbejdet en skoleplan, som var approberet.42 Derefter udfærdigedes på Augustenborg en bestalling til lærer Matthias Matthiesen
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i Notmark under hensyntagen til ordningen med Helved, og sidst
på året i 1839 var sagen bragt til ende.43
Helved skole forblev derefter i sin ejendommelige dobbeltstil
ling. Den hørte under amtmanden i Nordborg amt og provsten
for det hertugelige distrikt, som jo var henholdsvis den verdslige
og den gejstlige foresatte for sognet. Det var altså hertugens
provst og ikke provsten for Nørreherred, der visiterede skolen.
Undervisningen foregik efter reglementet for Nørreherreds sko
ler, men det løbende tilsyn med undervisningen udøvedes af
præsten ved den hertugelige kirke i Notmark.44
Forbindelsen mellem skolen i Helved og den hertugelige admi
nistration gav sig nu som før praktiske udslag. I 1815, da skolen
i Helved brændte, og lærer Moldt og hans familie mistede det
meste af deres indbo, søgte Moldt hertugen om hjælp og fik 10
rigsdaler.45 1841 betalte hertugen bankhæftelsen på lærerboligen,
og senere i 1840’erne fik det, som vi skal se,46 i en bestemt situalion betydning, at der var kontakt fra Augustenborg til Helved
skole.
Konstitutionen af Jørgen Hansen som provst i 1839.
I disse forhandlinger om afgrænsningen af administrations
områderne lades man ikke i tvivl om modsætningen mellem
biskoppens og hertugens opfattelse af situationen. Men nogen
åben strid om fortolkningen af hertugens rettigheder og række
vidden af dem kom det ikke til, bl. a. fordi hensynet til befolk
ningens ønsker kom til at spille ind. Beboerne støttede så klart
opretholdelsen af de hidtidige tilstande, at kancelliet lod prak
tiske overvejelser og hensyntagen til befolkningen bestemme sin
holdning.
Den eksisterende ordning fungerede tilfredsstillende, og det gav
mindst besvær at lade den fortsætte. Dette synspunkt hjalp her
tugen uden om en principiel stillingtagen ud fra sine påståede
rettigheder, og Tetens på sin side kunne ikke komme til at gen
nemføre den i og for sig følgerigtige tanke at få delingslinierne
trukket klart op. De skarpe sammenstød blev undgået. Det blev
de imidlertid ikke, da provst Burchardi døde den 15. maj 1839,47
og hans provsteforretninger skulle føres videre, indtil en efter
følger var udpeget.
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Bispegården i Ketting. Herfra ledede biskop Tetens sin kamp for at sikre bispeembedets rettigheder over for hertugen af Augustenborg, og herfra udgik den danske
inspiration til øens præster. På Augustenborg sporede man bispen bag alle tegn på
gejstlighedens danskhed. Fot. Rechnagel.

I 1825 havde Christian August fået kongens samtykke til, at
Sønderherred fortsat udgjorde et eget provsti, hvor hertugen ud
nævnte provsten under forudsætning af kongens anerkendelse af
valget.48 Der var derfor ingen tvivl om, at hertugen skulle be
sætte provsteembedet. Men biskop Tetens henholdt sig med hen
syn til vakancen til de danske bestemmelser, som gav bispen ret
til at foretage konstitution, når et provsteembede blev ledigt. Et
par uger efter Burchardis død meddelte han kort hertugen og
overinspektoratet på Augustenborg, at han havde konstitueret
pastor Jørgen Hansen, Notmark, som provst i Sønderherred.49
Samtidig gav Jørgen Hansen meddelelse om sin konstitution.50
Hertugen reagerede omgående og stærkt. Handlemåden var
for ham at se en klar provokation. Som Burchardis efterfølger
ønskede han den hidtidige præst i Adsbøl og slotspræst på Grå
sten, Johannes Hoeck, og en god uge efter, at Tetens’ meddelelse
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om konstitutionen var indløbet, havde man på Augustenborg
Hoecks bestalling klar. Den 5. juli konfirmeredes bestallingen af
kongen.51
Dagen før bestallingen blev udstedt og gik til København til
konfirmation, meddelte hertugen biskoppen, at han anså hans
konstitution af en provst for en ulovlig fremgangsmåde, som greb
ind i de hertugelige rettigheder. Overinspektør Bahrt underret
tede samtidig Jørgen Hansen om, at hertugen ikke anerkendte
ham som konstitueret provst.52 Biskoppen svarede med at ind
berette uoverensstemmelsen til kancelliet. Antagelig har han med
velberåd hu foretaget konstitutionen for at hævde de rettigheder,
han som biskop mente sig i besiddelse af, og han kunne her an
tage at have en sag, hvor kancelliet måtte støtte ham. Danske
Kancellis støtte fik han for så vidt, men i en form, som i praksis
gjorde det vanskeligt for ham at notere en sejr over hertugen.
Kancelliet overvejede sagen grundigt på grundlag af hele brev
vekslingen mellem hertugen og Tetens, som biskoppen havde ind
sendt. I forestillingen til kongen lagde kancelliet ikke skjul på, at
Tetens formelt havde ret. Resolutionen fra 1825 gav ikke her
tugen større rettigheder, end den udtrykkelig sagde, og konstitu
tion måtte derfor være bispens sag. Dog talte til fordel for her
tugens påstand, at det kunne virke som en besynderlighed, at
bispen for en kort tid skulle kunne påtvinge hertugen en anden
mand, end han ønskede. Måske burde man ikke nære betænkelig
hed ved af særdeles nåde at give hertugen ret til herefter at kon
stituere.
Indstillingen endte med, at kancelliet opstillede to muligheder
for kongen. Enten kunne han resolvere, at biskoppen fremdeles
var berettiget til at konstituere. Eller han kunne af særdeles nåde
udvide eller forklare resolutionen af 1825 derhen, at hertugen
havde ret til at konstituere provsten — dog kun ved normal
vakance. Frederik VI valgte den sidste løsning og udvidede den
gamle resolution med den tilføjelse, at konstitutionen straks
skulle meddeles til bispen og til Danske Kancelli.53
Dermed var problemet løst ved, at man dels sikrede hertugen
konstitutionsretten dels fik understreget, at den var resultatet af
en kongelig nådesakt, som ikke blev bragt i forbindelse med her
tugens påstande om nedarvede rettigheder. Kancelliet havde i
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sine overvejelser klart støttet bispens opfattelse, men da afgørel
sen tog hensyn til den praktisk set bedste løsning, gav den her
tugen mulighed for med sin kendte spidsfindighed at tolke den
som et nederlag for Tetens.
Umiddelbart efter afgørelsen skrev Tetens, der under sagens
behandling opholdt sig i København, til hertugen.34 Biskoppen
antog, skrev han, at Christian August nu selv af den kgl. resolu
tion ville indse, at hans anskuelse havde været urigtig. Derfor
havde han den tillid til hertugens ædlere følelser, at han angrede
den krænkelse, han havde tilføjet en mand i Tetens’ alder og
embedsstilling. Og brevet sluttede: » . . . jeg forsikrer Dem oprig
tig, at jeg er ligeså tilbøjelig til at tilgive, som jeg håber at kunne
for fremtiden være sikker for at ej lettelig slige angreb på mit
embeds agtelse og rettigheder vorde fornyede«.
Det var langt fra en tone, som kunne appellere til hertugens
ædlere følelser, så meget mindre som han måtte opponere mod
alt, der i mindste måde kunne udlægges, som om han anerkendte
en begrænsning i de rettigheder, han påberåbte sig. Hele hans
politik var i stort og småt knyttet til hævdelsen af disse rettig
heder, som han bevidst undgik at præcisere.
Efter mange overvejelser, hvorom de bevarede koncepter vid
ner, lod hertugen overinspektoratet sende Tetens et svar, som han
selv havde konciperet.55 Heri afvistes Tetens tolkning af den kon
gelige resolution, der slet ikke omtalte bispens handlemåde, som
en godkendelse af denne. Resolutionen gik alene ud på, hvordan
det skulle være i fremtiden, og ordningen af 1825 måtte forstås
sådan, at hertugen havde konstitutionsretten, hvis en konstitution
var nødvendig. Hertugen opfattede med andre ord den nye kon
gelige resolution som en tolkning og præcisering af den gamle.
Til sidst i skrivelsen lod Christian August overinspektoratet
meddele, at han ikke mere ville modtage skrivelser direkte fra
biskoppen. De skulle stiles til overinspektoratet. Herpå svarede
Tetens med en beklagelse af, at hertugen endnu ikke ville indse,
at han havde uret. Resolutionen viste, at hertugen ingen kon
stitutionsret havde haft, men nu havde kongen givet ham den.
Retten lå ikke, som hertugen hævdede, i sagens natur.
Biskoppen kunne naturligvis ikke sige noget til, at hertugen
ikke ville modtage tjenstlige breve direkte fra ham, skønt han
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havde gjort det nu i 20 ar. Dog kunne det vel ikke, fortsatte
Tetens med den spidseste pen, være stolthed, der lå bag hertugens
beslutning. Det kunne næppe ligge under hertugens værdighed at
modtage breve fra bispens hånd. Ingen kunne fortænke hertugen
i, at han ville værge sine rettigheder, »men man måtte billigen
fortænke mig, hvis ikke også jeg søgte med alvor at afvise ethvert
indgreb i mine rettigheder: jeg mener ikke mine personlige, men
de rettigheder, som er mit embedes og således min konges«.
Hermed sluttedes meningsudvekslingen om denne sag. Med
hensyn til rækkevidden af de augustenborgske rettigheder lå
biskoppen og kancelliet utvivlsomt på linie, men det gjorde det
hele uklart, at man i København ikke ønskede direkte at sige, at
Tetens havde handlet korrekt. På flere punkter mærkes netop på
dette tidspunkt en tendens hos kongen til at stille sig imødekom
mende over for augustenborgerne, og det prægede også afgørel
sen af denne sag.
Det har været almindeligt at regne hele modsætningen mellem
biskop Tetens og Christian August for et af tidens udtryk for de
nationale modsætninger. I 1840’erne kom også spørgsmålet om
sproget til at spille med i modsætningsforholdet, men det er vig
tigt at fastholde, at striden i sit udspring og videre forløb var en
fortsættelse af den tidligere strid om den administrative placering
af Als. Det sproglige var sekundært i forhold til den administra
tive problematik.
Pastor Jørgen Hansen var allerede i 1839 ganske stærkt for
bundet med den begyndende bevidst danske bevægelse i Nord
slesvig.58 Det er imidlertid helt klart, at det intet har betydet for
konstitutionsstriden. Hertugen lod Jørgen Hansen vide, at han
ikke reagerede mod ham personligt.57 Det var ikke pastor Hansen,
der var årsag til kampen, og den kan ikke karakteriseres som et
udslag af de sprogligt-nationale modsætninger, som en lidt senere
tid kom til at kende til.
Sammenstødet om konstitutionsretten markerede imidlertid
særdeles klart modsætningen mellem hertugen og bispen. Bruddet
var nu ulægeligt. Hertugen måtte tydeligere end før se Tetens
som en fare for sin argumentation ud fra de augustenborgske
rettigheder, fordi biskoppen bevidst søgte at hævde den danske
centraladministrations opfattelse af rettighedernes begrænsning.
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Det fik konsekvenser, da det sproglige røre føjedes til disse ad
ministrative problemer.
Sprogpetitioner fra Als.
Bortset fra den polemik, der fandt sted i forbindelse med drøf
telsen af den administrative placering af Als i årene efter 1812,58
er tegn pä interesse for de sproglige problemer sjældne på øen,
før sprogsagen i 1836 førtes frem i de slesvigske stænder. Et
enkeltstående tilfælde fra Asserballeskov kan nævnes for kurio
sitetens skyld.
Hertugen havde i 1831 imødekommet en bøn, som lærer
G. P. Hansen59 havde nået at fremsætte før sin død, og havde
givet hans enke lov til i otte år at nyde embedets indtægter mod
at lønne og underholde en seminarist til at forestå undervisnin
gen.60 Det skete som en anerkendelse af Hansens pligtopfyldende
og dygtige tjeneste gennem ti år. Kancelliet protesterede kraftigt
mod denne ordning, som efter dets mening stred mod både de
almindelige regler for vakante embeders besættelse, lovgivningen
om embedets tarv og det augustenborgske skoleregulativ.61 Her
tugen fastholdt imidlertid sin afgørelse og slog blandt andet på,
at regulativet af 1825 gav ham patronatsret som hidtil, og da til
fælde som det foreliggende tidligere havde foreligget, måtte han
have retten på sin side.62 Det er karakteristisk, at Christian
August selv i små konkrete sager som denne understregede sin
ret til fuldtud at bestemme i skoleanliggender, dels fordi han ville
hævde sin ret, dels fordi han ville opretholde mulighederne for at
administrere på den patriarkalske måde, man havde fulgt hidtil
på det augustenborgske område med alle dens dyder og lyder.
Trods kancelliets gentagne indsigelser opretholdtes den fordel
agtige ordning for enken helt til 1836. Som interimslærer an
sattes den senere så bekendte L. G. Kjærbølling, der hidtil havde
været medhjælper hos den gamle degn Becker i Asserballe.63 Da
Kjærbølling efter Beckers død blev degn i Asserballe,64 blev stil
lingen i Asserballeskov dog igen besat på normal måde.
Blandt ansøgerne til embedet var da huslæreren på Hjort
spring, Jakob Hansen Jakobsen, der var født i Humtrup i Syd
slesvig og dimitteret fra Tønder i 1828.65 Han kunne opvise anbe
falinger fra pastor Prehn i Bjolderup og pastor Bjørnsen i Oxen119
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Peter Christian Koch (1807-1880).
Redaktør af „Dannevirke“. Træsnit
af H. P. Hansen, Frederiksborg.

vad, men desuden havde han en fortaler i lærerenken i Asserballeskov. Hun skrev til overinspektøren, at han burde foretræk
kes trods det, at han havde en ringere eksamen end de andre an
søgere. Grunden til, at hun interesserede sig for ham, var foruden
hans satte alder, at han var det tyske sprog mægtig, meddelte
hun.66
Præsten i Asserballe kunne dog afsløre, at fru Hansens inter
esse i Jakobsen nok så meget skyldtes, at han vistnok var villig
til at gifte sig med hende.67 Men fru Hansen har dog under alle
omstændigheder ment, at en henvisning til Jakobsens færdighed
i tysk ville være en anbefaling. Om dette eller udsigten til at få
problemet med enkepensionen klaret har været afgørende, får stå
hen. I hvert fald fik Jakobsen overdraget forvaltningen af em
bedet i et halvt år, dog uden løfte om fortsættelse eller befor
dring.68 Prøvetiden må være faldet uheldigt ud. Enten det var,
fordi han ikke fagligt slog til, eller fordi han ikke giftede sig med
enken,69 så reddede hans tyske sprogkundskaber ham ikke fra at
blive afskediget til mikkelsdag.70
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Lærerenkens henvisning til tysk som kvalifikation falder
karakteristisk nok sammen med det tidspunkt, da hele sprogpro
blemet tages op i stænderne. Men først i 1838 kom spørgsmålet til
realitetsforhandling i den slesvigske forsamling, og det sporedes
også på Als. På den store petition, den såkaldte »monstre-adresse«,
med næsten 1200 navne fra hele Nordslesvig, som krævede dansk
embeds- og rettergangssprog, havde »befuldmægtigede« fra alle
sogne i Als Sønderherred skrevet under.71 Fremgangsmåden var,
at man lod én mand i sognet skrive under for alle dem, der støt
tede andragendet, og tallet på dem blev anført.72
Professor Flor havde bedt redaktøren af »Dannevirke«, P. Chr.
Koch, som forestod arbejdet med adressen, om at sende en af
skrift til pastor Jørgen Hansen i Notmark eller til den alsiske
stænderdeputerede, Chr. Bonefeldt i Ulkebøl.73 Petitionen kom ret
sent til Als, og der blev ikke megen tid til at samle underskrifter.
Alligevel lykkedes det altså at sikre en god tilslutning på den syd
lige del af øen med det augustenborgske distrikt. Knud Fabricius
tilskriver pastor Hansen æren herfor, og vi ved også, at det var
Jørgen Hansen, der returnerede petitionen med underskrifterne
til Haderslev.74 Dog har han givetvis arbejdet yderst forsigtigt
med sagen. For ikke at udfordre hertugen søgte han at lade
mindst muligt komme frem i lyset om sin forbindelse med kred
sen omkring »Dannevirke« i Haderslev?0
At den alsiske tilslutning til kravet om dansk retssprog ikke
passede Christian August er givet. Han var under stænderdebat
ten om sproget i 1838 en af hovedmodstanderne af tanken om
dansk rets- og administrationssprog i Nordslesvig. I fuld kon
sekvens af de synspunkter, han fremførte, gik han i stedet varmt
ind for det forslag om 4 tysktimer i de nordslesvigske landsby
skoler, som i stænderne forbandtes med kravet om dansk øvrig
hedssprog. Derfor må det have hannet ham, at han i »Kjøbenhavnsposten« kunne læse, at alsingerne og ærøboerne, så vidt det
var bladet bekendt, ingenlunde havde ytret ønske om at få ind
ført det tyske sprog i deres skoler.76 Artiklen blev endog citeret i
stændersalen,77 men da havde hertugen sørget for, at en anden
tilkendegivelse fra Als gjorde indtrykket af de alsiske stemninger
mere kompliceret.
Fra Slesvig havde han skrevet til sin trofaste hjælper, herreds9
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foged Momme Heseler Steffens i Nordborg, og opfordret ham til
at skaffe en adresse fra Nordals til at modvirke det indtryk, de
danske synspunkter blandt bønderne i det augustenborgske
distrikt havde gjort.78 Det lykkedes Steffens med kort varsel at
samle hele 615 underskrifter på en adresse, der på tysk krævede
ikke blot tysk-undervisning i skolerne, men også opretholdelse af
det tyske retssprog.70 Underskriverne var for størstedelen gode
nordalsiske bønder, og situationen blev altså den, at beboerne på
det hertugelige Sydals klart hævdede det danske synspunkt, mens
der fra det kongelige Nordals forelå et ganske kraftigt indlæg til
fordel for bevarelsen af tysk som øvrighedssprog.
Nis Hanssens virksomhed på Als.
Det arbejde, herredsfoged Steffens udførte for at samle tilslut
ning til den nordalsiske adresse, fik et efterspil, som dels for
tæller om den aktivitet, der udfoldedes på øen, dels kaster lys
over vanskelighederne ved at vurdere værdien af datidens peti
tioner som udtryk for underskrivernes synspunkter. Efterspillet
tog sin begyndelse, da den unge sønderjyske teolog Nis Hanssen,
et årstid efter at petitionen var kommet i stand, fik mulighed for
at afsløre den fremgangsmåde, Steffens havde benyttet sig af.
Nis Hanssen virkede på den tid ivrigt fra København for at ud
brede danske bøger i Nordslesvig og havde knyttet mange per
sonlige forbindelser i den anledning.80
Under overskriften: »Hvorledes en petition, om det tyske
sprogs indførelse i de danske skolers undervisningsgenstande,
blev kaldet ilive i Nørreherred på Als«, offentliggjorde Nis Hans
sen i oktober 1839 i »Kjøbenhavnsposten« et brev »Fra en af de
dygtigste bønder på Als«.81 Jørgen Hansen oplyser i sine erindrin
ger, at brevskriveren var den stænderdeputerede Chr. Bonefeldt.82
Af brevet fremgik, at en artikel i det dansksprogede ugeblad i
Sønderborg83 havde frarådet alsingerne at underskrive den store
petition om dansk rets- og embedssprog. Tværtimod burde de
underskrive et andragende, som var under forberedelse, om at få
undervisning i tysk i landsbyskolerne. Hertil føjedes, at det var
et almindeligt ønske, at alt måtte blive ved det gamle med hensyn
til rets- og embedssproget. Yderligere, hævder Nis Hanssens
hjemmelsmand, udbredtes i befolkningen den påstand, at hen122
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studietid aktivt for danskheden i
Sønderjylland, delvis i modsætning
til kredsen omkring Flor. Fra mid
ten aj 1840’erne gled han i baggrun
den. Han døde som præst i Vester
Sottrup. Fotografi.

sigten med at indføre dansk sprog var at bane vejen for de dan
ske indretninger, som ikke huede nordslesvigerne: akcise, rigs
banksedler etc.
Straks efter artiklens fremkomst i det sønderborgske ugeblad
lod Steffens alle husejere sammenkalde til forskellige steder i
herredet, og han og et par hjælpere mødte op med petitionen,
som blev læst op på tysk. Efter Bonefeldts referat spilledes sær
lig på det argument, at man måtte skrive under for at sikre sig
mod at få påtvunget de nævnte danske indretninger. Om under
skrivernes motiver nævnte Bonefeldt, at de fleste skrev under for
ikke at gøre deres øvrighed imod, andre, fordi de fandt det godt,
at deres børn lærte tysk, når nu det tyske retssprog skulle ved
blive. Nogle ville slet ikke skrive under, og adskillige havde siden
fortrudt, hed det i brevet. Det betragtedes iøvrigt, hed det i Nis
Hanssens gengivelse af Bonefeldts oplysninger, som skæbnens
straf, at herredsfogeden under sin ivrige agitation var faldet af
vognen og havde skadet sig slemt.
Artiklen satte både hertugen og herredsfogeden i affekt. Stef123
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fens skrev, hvad han kaldle »et større opus« mod Nis Hanssen,
og efter at han havde læst uddrag af det for Christian August,
lod han en del af det indrykke i det sønderborgske ugeblad.84
Antagelig er denne anonyme artikel trykt i nr. 36 af ugebladet,
men dette nummer lader sig ikke mere fremskaffe.
Et kommenterende referat af artiklen i »Kjøbenhavnsposten«,80
indsendt af en anonym »sundeviter«, tyder dog på, at artiklen er
identisk med en opsats »Fra Als Nørreherred i november 1839«,
som »Fyens Stiftstidende« bragte den 18. november 1839.86 Redak
tøren i Odense medgav stykket den oplysning, at det stammede
»fra en højst agtværdig indsender«, og at det var optaget »så
meget villigere, som adgang til offentligheden bør stå enhver
åben, hvor det gælder om at afvise personlige angreb og liden
skabelige invectiver87 og red., stedse hyldende regelen: »Audiatur
et altera pars«,88 ønsker at bidrage sit til at sætte forholdene i
deres sande lys«. Nærmere kan man vist ikke komme til at sige,
at forfatteren er Steffens, når navnet ikke skal nævnes.
Det hævdedes i artiklen, at Steffens slet ikke havde medvirket
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ved petitionens tilblivelse. Han havde siddet roligt hjemme i
Nordborg, mens petitionen blev skrevet under rundt om i lands
byerne. Det var ondsindet snak at hævde, at han ligefrem var
kommet til skade under agitationen. Ganske vist havde han kvæ
stet sin albue omkring den tid, men det var sket, da han gled på
trappen foran tinghuset i Svenstrup undervejs til et møde med
«amtets landsbysmede.
Derudover indeholdt indlægget et veltalende forsvar for det
synspunkt, at tysk af praktiske grunde burde gøres til skolefag
for de dansktalende børn. Men det blev fremhævet, at der ikke
heri lå en underkendelse af det danske sprog. Det danske sprog
er uundværligt, hed det med spærrede typer, »og i bestandigt
samkvem med tyske og danske ønsker vi kun at have lejlighed
til at kunne lære begge sprog«.
Den bedste repræsentant for denne anskuelse var, understre
gede artiklen, herredsfoged Steffens selv. Hans børn var født i
Kiel og opdraget på tysk. Men så længe han havde været i Nord
borg, havde han ladet børnene undervise i det danske sprog, og
han havde ladet dem konfirmere på dette sprog, selv om sogne
præsten, provst Thomsen, havde ladet ham have frit valg mel
lem at lade forberedelsen ske på dansk eller tysk.
I denne henseende fulgte Steffens altså samme praksis som sin
forgænger i embedet, herredsfoged Fürsen.89 Men som Fürsen
beklagede også Steffens, at tysk i 1821 var forsvundet fra Nord
borg kirke,90 og i petitionen fra Nørreherred om tyskundervisnin
gen var dette netop et af ankepunkterne. Fürsen havde tidligere
i danskens fremtrængen som enerådende prædikesprog i Nord
borg set et eksempel på den danisering, der var sat i gang o. 1812,
og Steffens fulgte nu denne linie op i nær forståelse med her
tugen.
De krydsende motiver i hele sprogdebatten afsløres dermed
ganske godt, for heller ikke Nis Hanssen, som gav anledning til
denne udladning på Als, var modstander af, at dansk og tysk tri
vedes ved siden af hinanden. Hverken hans svoger, P. Chr. Koch,
eller professor Flor var tilfredse med den artikelserie, han i 1839
i »Kjøbenhavnsposten« havde skrevet om sprogforholdene i her
tugdømmet Slesvig.91 Nis Hanssen erklærede i artiklerne, at han
ville bekæmpe danske forsøg på »at berøve Slesvig dets ejendom 125
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melige privilegier og statsindretning« med samme kraft, som han
gik imod slesvig-holstenernes anmasselser, når de ville have de
danske slesvigere til at opgive deres tungemål og nationalitet for
at glide ind i et Slesvig-Holsten.
Om skolesproget erklærede Nis Hanssen, at han meget ønskede,
at flere bøndersønner opnåede den færdighed, at de mundtligt og
skriftligt kunne udtrykke sig både på dansk og på tysk uden
meningsforstyrrende fejl.92 Derfor mente han også, at han burde
forsvare ophavsmanden til forslaget om tysk-undervisning i de
nordslesvigske landsbyskoler, Petersen-Dalby, mod de angreb,
han var blevet udsat for i Danmark. Petersens forslag om tysktimer og Nis Lorenzens om dansk retssprog var, skrev Nis Hans
sen, »lige vel begrundede i de dansktalende slesvigeres interesse
og ønske«.
Nis Hanssen lagde ikke skjul på, at der lå en taktisk hensigt i
disse bemærkninger. Hvis nogen mente, at han indrømmede det
tyske sprog for megen ret, ville han hævde, at det var nødvendigt
for at få bøndernes støtte. Til P. C. Koch skrev han, at ville man
vinde bønderne i de sydlige, dansktalende egne af Slesvig, måtte
man ikke gøre mine til at fratage dem det tyske sprog, som vanen
havde gjort dem kær, og som de havde så megen brug for.98 Men
netop de sidste ytringer viser, at der dog ikke var mere taktik i
hans holdning, end at han også selv sympatiserede med bønder
nes interesse for det tyske sprog og indrømmede deres nytte
af det.
Situationen var altså i virkeligheden den, at synspunkterne på
det sproglige problem ikke lå så langt fra hinanden hos de to
parter, der stødte sammen om petitionen fra Nordals til fordel
for det tyske sprog. Nis Hanssen kunne yderligere mødes med
Steffens i erkendelsen af, at det politisk var et særdeles godt
argument over for bønderne at slå på risikoen for, at den særlige
slesvigske status ophævedes. Herredsfogeden udnyttede dette ved
i sin agitation at sætte støtten til det tyske sprog i forbindelse
med en afstandtagen fra alle forsøg på at »danisere« Slesvig. Nis
Hanssen måtte på sin side imødegå denne argumentation ved at
vise, at ingen med ønsket om at gennemføre dansk retssprog i de
dansktalende egne tænkte sig at rokke ved Slesvigs særstilling.
Her har vi modsætningernes kærnepunkt. Debatten førtes nok
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om sproget, men den kan ikke forklares som en national sprog
strid i moderne forstand, hvor man i den sproglige frigørelse ser
forudsætningen for en befolknings selvstændige nationale og
folkelige udvikling. En sådan tankegang var ganske fremmed for
de implicerede i sprogstriden på Als i 1838. De kunne mødes i en
nøgtern og praktisk anskuelse af problemerne omkring befolk
ningens danske modersmål på den ene side, det tyske retssprog
og mulighederne for at lære børnene i landsbyskolerne noget
tysk på den anden. Der var ikke tale om, at det ene sprog blev
anset for mindreværdigt i forhold til det andet, eller at begrebet
»modersmålet« havde en senere tids folkeligt-nationale dybde og
næsten mystiske indhold.
Når man på Als i 1838 tilsyneladende diskuterede forholdet
mellem det danske og det tyske sprog, var det kun på overfladen,
man valgte den sproglige argumentation. I virkeligheden drøftede
man ved hjælp af den sproglige problemstilling helt andre ting,
nemlig hvordan Slesvigs stilling til kongeriget skulle opfattes og
udvikles. For Steffens og bag ham hertugen gjaldt det om at
hemme den ny-opdukkede interesse for det danske sprog, fordi
de frygtede, at denne interesse skulle føre til yderligere »danisering«, så Slesvigs selvstændighed i forhold til kongeriget efter
hånden sløredes. Nis Hanssen og hans meningsfæller måtte på
deres side gå imod en sprogbetragtning, som i sidste instans
havde til hensigt at skille hertugdømmet fra Danmark, og de
måtte ønske den sprogpolitik fremmet, som understregede for
bindelsen mellem de to områder.
Derfor kunne de to parter nok i princippet se ens på de to
sprogs ret til at leve side om side i hertugdømmet, men vejene
måtte skilles, og modsætningerne uddybes, når det kom til de
politiske konsekvenser af sammenstødet mellem de to sprog. Det
sproglige problem i Sønderjylland kunne nok rejses som et rent
praktisk spørgsmål: det var på den ene side besværligt, at et
andet sprog end befolkningens eget skulle bruges i retsplejen, på
den anden side var det nyttigt, at så mange som muligt lærte at
klare sig på tysk, fordi mange forbindelser tydeligt gik sydpå. På
disse præmisser førtes sagen som bekendt også frem i stænderne.
Men sprogsagen kunne ikke holdes inden for denne praktiske
ramme. Så snart man tog den op, stødte man på hele problemet
127

H. P. CLAUSEN

om Slesvigs statsretslige stilling i monarkiet, og dette spørgsmål
var så bundet til modstridende politiske interesser, at praktiske
hensyn og sproglige argumenter ikke mere kunne være det eneste
afgørende. Det er denne baggrund for debatten om det sproglige,
man må regne med ved stridighederne på Als, hvad også vil
fremgå af det følgende.
Hertugens modtræk mod Nis Hanssen.
For hertugen af Augustenborg var det politiske moment i
sprogsagen helt afgørende, og fra ham kom også det kraftigste
modstød mod Nis Hanssens offentliggørelse af omstændighederne
ved tilblivelsen af den nordalsiske petition. Christian August
skrev egenhændigt en erklæring, vendt mod Nis Hanssen, og han
formulerede den, så den i det ydre fremstod som en udtalelse fra
samtlige synsmænd og repræsentanter i Nordborg amt. Det lyk
kedes at få synsmænd og repræsentanter — ialt 18 — til at skrive
under på erklæringen, som dateredes »Guderup i Nordborg amt i
december 1839«. Hertugens paternitet til erklæringen fremgår af
hans brevveksling med dr. Steffens og af papirerne i hans arkiv.94
Erklæringen blev sendt til alle de blade, der havde aftrykt Nis
Hanssens artikel efter »Kjøbenhavnsposten«, men kun i »Fyens
Stiftstidende« blev den optaget. Efter en passende ventetid blev
erklæringen derpå i begyndelsen af 1840 antagelig mod betaling
også trykt i »Altonaer Mercur« med en tilføjelse om den kranke
skæbne, den havde lidt i de danske aviser.95
I erklæringen lader hertugen synsmændene og repræsentan
terne tage til genmæle mod beskyldningerne mod Steffens. Det
skjultes ikke mere, at herredsfogden havde forfattet petitionen,
men, hed det, han havde gjort det på bøndernes opfordring, og
dens indhold stemte ganske overens med deres anskuelser og
ønsker. Petitionen indeholdt ikke andet, end hvad enhver for
nuftig mand i amtet ønskede.
Videre hed det, at da kirke- og skolesproget var dansk, og da
lensbreve, obligationer, testamenter etc. blev skrevet på dansk,
så måtte man spørge: »Hvortil i alverden skulle da endnu mere
dansk nytte os?!« Med hensyn til de danske retsdokumenter talte
hertugen her mod bedre vidende, hvad hans eget distrikt angik.
Heller ikke på Nordals var tilsyneladende det danske sprogs stil
ling så lys, som det lød i denne erklæring (se s. 148).
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Større vægt lagde hertugen da også på at understrege, at fær
dighed i at tale tysk var nødvendig for alle de slesvigere, der som
håndværkere ville på valsen, for dem, der ville ind i handelsstan
den, eller som blev soldater og kom til at ligge i garnison i Flens
borg, Slesvig eller Rendsborg. Både dansk og tysk sprog havde
indfødsret i hertugdømmet, men forskellen var, at man ved hjælp
af tysk kunne klare sig også i den halvdel af Slesvig, hvor der
taltes dansk. Derimod blev man ikke forstået syd for Flensborg,
når man kun talte dansk.
Slesvigerne havde desuden så godt som ingen handels- eller
pengeforbindelser med Danmark. Korn, flæsk, smør etc. blev
afsat til Holsten eller Hamborg. Heste og kreaturer blev for stør
stedelen opkøbt af tyske prangere, og ved slige lejligheder havde
erfaringen lært mangen slesvigsk bonde nytten af at kunne tysk.
Med stigende kultur og velstand ville handelsforbindelsen med
Holsten og Tyskland vokse, og det tyske sprog ville som følge
heraf mere og mere få indpas hos den dansktalende slesviger.
I disse betragtninger genfindes de argumenter, Christian August
i disse år førte frem mod det danske sprog i og uden for stæn
derne. Hans yndlingssynspunkt, at »folket ikke er til for sprogets
skyld, eller for at tale et bestemt sprog, men sproget af forsynet
er bestemt til at tjene til menneskeslægtens nytte og gavn« op
træder på en central plads i erklæringen. Hertugens konklusion
måtte med dette udgangspunkt blive, »at hver mands egen inter
esse byder ham at lægge sig efter det sprog, som er ham det nyt
tigste«. Med det tyske sprog kunne man gøre sig forståelig i en
stor del af den civiliserede verden, og derfor var det et begribe
ligt ønske, der var udtalt i petitionen om, at der i alle skoler
måtte gives børnene lejlighed til at lære tysk.
Udtrykkene var altså hertugens, men det har næppe voldt van
skeligheder at få synsmændene til at godkende ønsket om under
visning i tysk med deres underskrift. Samtidig overtog de så også
ansvaret for den opfordring til dr. Steffens om at forfatte peti
tionen, som jo i virkeligheden stammede fra hertugen selv. At det
kunne lade sig gøre hænger nok sammen med, at de nordalsiske
bønder måtte føle sig ramt af Nis Hanssens påstand om, at de
havde ladet sig presse og narre til at støtte petitionen. Hertugen
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havde klogt i erklæringen indflettet en passus om, at bønderne i
Nordborg amt hverken var »børn eller slaver af deres øvrigheds
ønsker«, men at de meget vel vidste, hvad de havde »at gøre og
lade«. Det er ikke urimeligt at antage, at synsmændene har følt
det nødvendigt med en erklæring af denne art til at afvise de yd
mygende beskyldninger for afhængighed af herredsfogeden.
Antagelig har også hertugens meget grundige udnyttelse af hele
argumentationen omkring Slesvigs selvstændighed i forhold til
kongeriget fristet synsmændene til at skrive under. I erklæringen
blev det fremhævet, at den nordalsiske petition ikke havde været
rettet mod det danske sprog, men mod de planer, der nu var
fremme om at kuldkaste »en stor del af vore gamle indretninger
og de i århundreder hos os bestående forhold«. Nis Hanssen og
hans fæller, hed det videre, bestræbte sig under foregivende af at
udbrede det danske sprog på at berøve slesvigerne deres slesvig
ske nationalitet og uafhængighed, at gøre dem til danske og her
tugdømmet Slesvig til en dansk provins under navn af Sønder
jylland. Og erklæringen fortsatte:
»I århundreder har Slesvig været et for sig selv bestående her
tugdømme, i århundreder har Slesvig haft en fra Danmark sær
skilt forfatning, lovgivning og administration, og i århundreder
har kongerne af Danmark ført titelen af hertug af Slesvig til
bevis på, at Slesvig ikke er en provins af Danmark, men et for
sig selv bestående fyrstendømme . . . Vi, og sikkerligen den
største del af slesvigerne med os, er af den mening, at det er så
vel denne fra Danmark særskilt bestående lovgivning og admini
stration, og hertugdømmet Slesvigs ejendommelige forfatning og
nationalitet som dets forbindelse med Holsten og det nordlige
Tyskland, vi har at takke for, at vore kår her i almindelighed er
bedre end bondens i Danmark.
Af disse grunde ønske vi slesvigere ikke at blive omskabt til
sønderjyder eller at ombytte vor, ved en blanding af tysk og
dansk i tidens løb opståede, ejendommelige nationalitet med
nogen anden, mindst med en sådan, som den omtalte Nis Hans
sen og hans parti så gerne vil påtvinge os«.
Nis Hanssens svar.
Denne erklæring vakte opsigt og måtte udløse et modstød fra
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Dr. fur. Momme Heseler Steffens
(1790-1849), herredsfoged i Nørre
og Egen herreder på Als 1829-49.
Steffens var født i Tønder og blev
en af den augustenborgske hertugs
håndgangne mænd i det politiske
spil op til 1848. Under oprøret søgte
han at bevare loyaliteten mod den
danske konge. Blyantstegning af
Carl Hartmann 1845-46. Frederiks
borg.

Nis Hanssen og hans forbindelser på Als. Det forblev ingen hem
melighed, at hertugen var erklæringens forfatter, og biskop Jør
gen Hansen fortæller i sine erindringer, at han i harme over
»sagens hele usselhed« stod Bonefeldt bi i den videre fejde.08 Dog
gik de to så forsigtigt til værks, at man i den augustenborske
kreds ikke blev klar over, hvem Nis Hanssens alsiske hjemmels
mand egentlig var. Steffens blev af Hanssens egne oplysninger i
»Fædrelandet« forledt til at tro, at korrespondenterne alle skulle
findes i Nørreherred.97
Steffens opdagede også først ved at læse om det i avisen,98 at
den farlige Nis Hanssen havde gennemrejst herredet for på stedet
at sætte sig ind i forholdene. Da herredsfogeden derefter under
søgte sagen, viste det sig, at Nis Hanssen i slutningen af januar
eller begyndelsen af februar var rejst fra by til by i herredet.
Endog gennem selve Nordborg var han kommet på vej fra Mels,
og han havde overnattet to nætter i Lavensby kro, som med den
lærde herredsfogeds ord var »eine wahre Spelunke«.99 Steffens
stævnede, efter at han havde fået disse oplysninger, synsmanden
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og kromanden fra Lavensby til tinghuset, for at de kunne for
klare, hvordan »omstrejfende pak uden natseddel og pas havde
kunnet få nattekvarter«.100
Resultatet af sine undersøgelser på rejsen, suppleret med oplys
ninger i breve, antagelig fra Bonefeldt og pastor Jørgen Hansen,
offentliggjorde Nis Hanssen derpå i »Fædrelandet« i form af et
»Åbent og åbenhjertet sendebrev til de 18 svnsmænd og repræ
sentanter i Nordborg amt«.101 Heri mere end antydede han, hvad
man fra Als havde meddelt ham, at synsmændenes erklæring var
skrevet på Augustenborg. Han gik i rette med dem, fordi de så
villigt havde ladet sig bruge til at fremme andres formål, og han
bebrejdede dem, at de havde tiltaget sig en ubeføjet myndighed
ved uden fuldmagt at skrive under på en erklæring på hele her
redets vegne.
Imidlertid skal man bemærke, at selv om Nis Hanssen var klar
over og heller ikke skjulte sin viden om, at bønderne ikke selv
havde forfattet erklæringen, brugte han det meste af sendebrevet
til at argumentere mod påstandene i erklæringen. Nis Hanssen
mente, at synsmændene i vrede havde ladet sig rive med til at
skrive under på ting, de ved rolig overvejelse næppe havde sat
deres navn under. Men han nøjedes ikke derefter med, som pro
fessor Nicolaus Falck havde gjort i »Neues Staatsbürgerliches
Magazin«, at se de nordalsiske bønders optræden som udtryk
for, hvor let en stor del af befolkningen lod sig lede eller
forlede, og for den ringe selvstændighed, hvormed folket (o: land
befolkningen) behandlede sine vigtigste anliggender.102 Tvært
imod gik Nis Hanssen ind på petitionens og erklæringens syns
punkter og søgte at gendrive dem.
Det hænger antagelig sammen med hans tidligere nævnte op
fattelse, at det gjaldt om at vinde bønderne, og han har ment, at
de alsiske bønder ikke har været utilbøjelige til at acceptere dele
af argumentationen fra kredsen omkring hertugen. Derfor gjaldt
det for Nis Hanssen om dels at få understreget, at det ikke blot
var ham og en lille gruppe om ham, der forsvarede det danske
sprog, men selve flertallet i den slesvigske stænderforsamling.
Det var ham i den forbindelse en særlig tilfredsstillelse at kunne
henvise til Falck og dennes vurdering af stemningen i Nordslesvig
med hensyn til sproget. Professor Falcks holdning på dette tids132
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punkt fik iøvrigt hertugens tilhængere til at rase. Falck er og
bliver en bedrøvelig helt, en rigtig emmerlever, skrev løndringen
Steffens med en hentydning til Nicolaus Falcks fødested.103
Imidlertid er det mest interessante, at Nis Hanssen fortsat
valgte at gå ind på modstandernes argumentation og vise, at han
stort set lå på linie med den. Han gentog, at ingen mere end han
anerkendte Slesvigs ejendommelighed, og ingen forsvarede ivri
gere end han Slesvigs selvstændighed. Men han ønskede lige så
lidt at gøre Slesvig afhængigt af Holsten og det tyske forbund,
som at se det blot som en provins under kongeriget. Efter Nis
Hanssens mening havde Slesvig i sig så mange elementer til et
friskt og rørligt folkeliv, at det godt kunne danne en selvstændig
del af det danske monarki og tillige være et naturligt mellemled
mellem Danmark og Holsten. »Vi vil hverken være jyder eller
holstenere og allermindst slesvig-holstenere i dette ords politiske
betydning, men vi vil være og forblive slesvigere, tyske og dan
ske, som naturen fører det med sig«, skrev han med udhævet
skrift.
Ligeledes gentog han, at det også efter hans mening var ønske
ligt, at slesvigerne lærte tysk. Han indrømmede gerne det tyske
sprog indfødsret i Slesvig, kun ville han ikke give det eneret.™'1
Dog fandt han det ikke bydende nødvendigt, at børnene lærte
tysk i skolen. I soldater tjenes ten og ved handelssamkvemmet
mod syd lærte slesvigerne let det nødvendige tysk. Det viste
erfaringen. Enhver daglejer, der havde besøgt de holstenske mar
keder et par gange som hestetrækker eller oksedriver, var et
praktisk eksempel herpå.
Når konsekvenserne af synspunkterne skulle drages, skilte Nis
Hanssen sig altså tydeligt nok fra sine modstandere. I virkelig
heden må man sige, at hele denne sprogstrid på Nordals i årene
1838-40 mellem Nis Hanssen og hans meningsfæller på den ene
side og den augustenborgske kreds på den anden var en kamp
om ud fra nogenlunde den samme vurdering af bøndernes hold
ning at få dem til at drage forskellige slutninger på ensartede
præmisser. Hertugen og hans hjælpere arbejdede på selve stedet
med personligt og direkte tryk på de enkelte, Nis Hanssen vir
kede indirekte gennem sit arbejde for at udvide de danske læse133
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muligheder105 og direkte gennem aviserne og sine kontaktmænd,
som holdt sig i det skjulte.
Petitionen fra Nordals 18M.
For at bringe sine synspunkter ud på Nordals, sendte Nis
Hanssen særtryk af sit sendebrev til synsmændene og repræsen
tanterne i Nordborg amt med en venlig tilegnelse. Den eneste, der
ikke fik, var synsmand Fr. Jepsen.100 Hanssen må under sit op
hold i Nørreherred have fået vished for, at Jepsen var forbindel
sesleddet mellem Augustenborg og de nordalsiske bønder.
Straks efter offentliggørelsen af sendebrevet påstod dr. Steffens
over for hertugen, at repræsentanterne og synsmændene var rede
til at afvise Nis Hanssens »sludder og hans grovheder med en
djærv svarskrivelse«.107 En sådan afvisning kendes ikke, men da
den slesvigske stænderforsamling senere på året 1840 igen be
handlede sprogsagen, lykkedes det påny at fremkalde en adresse
fra Nørreherred til forsvar for det tyske sprog.
På det tidspunkt var, især takket være Christian Augusts mål
bevidste arbejde i og uden for stænderne, flertallet af de stænderdeputerede blevet vendt mod det danske retssprog, og man be
kæmpede sprogreskriptet af 14. maj 1840. Med dette reskript
havde Christian VIII fulgt opfordringen fra s tænderf lertallet i
1838 og havde påbudt indførelsen af dansk øvrigheds- og retssprog i de dansktalende dele af Nordslesvig. Samtidig bestemte
reskriptet, at der i landsbyskolerne skulle indføres frivillig under
visning i tysk tre timer ugentligt uden for den normale skoletid.108
Hvor læreren magtede denne undervisning, skulle den begyndes
med det samme, og udgiften skulle afholdes af statskassen.
I stænderne søgte flertallet nu til støtte for argumentationen
mod det danske reissprog og for undervisningen i tysk bl. a. at
vise, at den nordslesvigske befolkning nok ville lære tysk, men at
den ikke ønskede dansk retssprog. I Slogs herred satte den stænderdeputerede Thies Steenholdt fra Ravsted under indflydelse af
hertugen sig i spidsen for en petitionsbevægelse mod sprogreskriptet.109 Fra Broager og Sottrup sogne samt fra Als Nørre
herred kom lignende adresser, som hertugens hjælpere havde
fremmet.110
Adressen fra Nordals var denne gang skrevet på dansk. Den
134

DANSK OG TYSK PÂ ALS 1812-48

var underskrevet af 19 kommuneforstandere, repræsentanter og
synsmænd fra Nordborg amt, og også ved denne lejlighed havde
Fr. Jepsen været aktiv ved arbejdet med den. Steffens kunne op
lyse, at Jepsen havde skaffet underskrifterne fra sine kolleger.
Gennem justitsråd Dröhse blev petitionen fremlagt i stænderne.111
Hertugen undgik officielt at have forbindelse med den.
Petitionens indhold lå på linie med de øvrige petitioner, der
med inspiration fra Augustenborg gik til Slesvig mod sprogreskriptet. Man krævede sprogreskriptet ophævet, i det mindste
for Nordborg amt, og man stillede krav om, at der indførtes fire
limers ugentlig undervisning i tysk i selve skoletiden. Som ved
tidligere lejligheder slog adressen desuden stærkt på frygten for
»den danske propaganda«. Ængstelsen for danske institutioner
og danske skikke blev understreget.
Fra Sydals lød igen andre toner. Navnlig fra Ulkebøl og
Tandslet sogne kom der kraftig tilslutning til den store takadresse til kongen for sprogreskriptet.112 Den var forfattet af
Ghr. Flor, og underskriftindsamlingen blev ledet af kredsen om
kring »Dannevirke«. Man gætter næppe forkert, når man søger
Bonefeldts indsats bag den markante støtte navnlig fra Ulkebøl.
Petitioners værdi som opinionsudtryk.
Som det her er vist, havde petitioner og erklæringer fra Nørreherred i sprogsagen ikke deres udspring i befolkningen selv.
Initiativet udgik fra hertugen af Augustenborg. Han gik så vidt
som til selv at forfatte den ene af tilkendegivelserne, og ellers
førtes de i pennen af folk i hans omgivelser. Den samme kreds
sørgede for al få dokumenterne frem til underskrift i befolk
ningen.
Det er helt tydeligt, al de lo petitioner og erklæringen fra synsmændene skal betragtes som led i hertugens politiske argumentationsteknik. Han ønskede i stændersalen og over for offentlig
heden iøvrigt at kunne henvise til, at hans synspunkter havde
støtte også i den bondestand, hvis interesser forkæmperne for det
danske sprog påstod at forsvare. Derfor fremkaldte han tilkende
givelser, som han derpå kunne påberåbe sig. Det var en taktik,
Christian August ganske hyppigt anvendte i sit politiske arbejde.
Rent umiddelbart fristes man derfor til straks at frakende
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adresserne værdi som udtryk for underskrivernes synspunkter.
Professor Falck gjorde sig som nævnt til talsmand for denne an
skuelse,113, og andre liar ment noget lignende.114 Falck vendte sig
med samme skepsis mod tilkendegivelserne fra Als som mod de
adresser til forsvar for det danske sprog, der udgik fra Flor og
»Dannevirke«-kredsen. I begge tilfælde forargedes han over mis
bruget af bøndernes lettroenhed og påvirkelighed, og han forbe
holdt sig ret til selv at tolke nordslesvigernes opfattelse af sprog
spørgsmålet.
Her overfor står den tyske historiker Otto Scheels synspunkt.
Han har fremhævet, at det ikke kan svække værdien af datidens
petitioner, at de så ofte er akkurat enslydende. Det afgørende er
for ham ikke, at initiativet til tilkendegivelserne blev taget uden
for underskrivernes kreds. Derimod lægger han vægt på, at
underskriverne må have bekendt sig til petitionernes krav og på
stande, eftersom de med deres underskrift har gjort indholdet til
deres egen viljesytring.115
Ser man på samtidens bedømmelse af petitionernes værdi, bør
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man også bemærke, at når tilblivelsen af petitionerne kritisere
des, skete det oftest, fordi kritikerne tog afstand fra petitionernes
indhold. Tilhængerne af det danske retssprog underkendte pro
testerne mod det under henvisning til, at de ikke dækkede under
skrivernes synspunkter. Modstanderne af det danske sprog af
viste med samme argumentation petitionerne til fordel for dansk
sprog. Men begge parter søgte energisk at indsamle underskrifter
på de adresser, enkelte ledende personligheder i de to lejre kon
ciperede. Det var vilkårene for politisk meningsdannelse.
Vil man derfor danne sig et indtryk af. hvilke synspunkter
petitioner og erklæringer dækkede over, må man prøve så nøje
som muligt at klarlægge omstændighederne ved deres tilblivelse
og underskrivelse. Man må søge klarhed over, hvordan under
skrifterne blev skaffet. Netop tilkendegivelserne fra Nordals
fremby der i så henseende særlige muligheder. Vi kan, når vi
sammenholder vor viden om debatten omkring petitionerne med,
hvad vi kan få at vide om underskrivelsen, nå et stykke i retning
af at sandsynliggøre motiverne hos de dansktalende nordalsiske
bønder, der lagde navne til.
Det er allerede nævnt,110 at Nis Hanssen fandt det umagen værd
at gå ind på tankegangen i de forskellige aktstykker og polemi
sere mod den, skønt han kendte petitionernes oprindelse. Det må
lages som et indicium for, at underskriverne ikke blot skal be
tragtes som vildledte og lettroende, men at der i tilkendegivel
serne udtryktes tanker, der kunne finde genklang blandt bøn
derne. Nis Hanssens taktik kan ikke blot forklares som udslag
af, at han ikke ville støde bønderne og derfor undgik at lade dem
forstå, at de var en slags stemmekvæg. Han skjulte ikke det
moment, at en del skrev under af frygt for øvrigheden, men sam
tidig rettede han sin polemik mod selve tankegangen i petition
og erklæring, og hans vurdering må have været, at bekymringen
for en nærmere forbindelse mellem Slesvig og kongeriget var en
realitet blandt bønderne.
Det støttes af, hvad vi ellers ved om situationen. Af de breve
fra Als, som Nis Hanssen gengav i sine avisindlæg, fremgår, at
daniseringsspøgelset netop var blevet fremmanet for under
skriverne, og lokale iagttagere mente, at det havde været af
gørende for adskillige. En af Nis Hanssens korrespondenter, an10
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tagelig pastor Jørgen Hansen, fremhæver, at mange underskrev
petitionen i 1838 med den tanke, at de stod i fare for, at dansk
told og akcise skulle blive indført. En anden oplyser, at en af
synsmændene ved sin orientering af bymændene i sin landsby
om petitionen havde understreget, at den skulle hindre alsingerne
i at blive »jyllændere«.
Af samme hjemmelsmand erfarer vi, at i hans by omtaltes til
syneladende slet ikke petitionens afsnit om den tyske rettergangs
bevarelse. Oplæsningen af den lange tyske petition trættede til
hørerne så meget, at Steffens’ fuldmægtig, som foredrog den,
ikke nåede til enden, før underskrivningen begyndte. Forud for
den tyske oplæsning var imidlertid blevet oplæst et dansk resumé.
Det lå til grund for underskrifterne, og man må antage, at disse
få sammenfattende linier netop har indeholdt henvisningen til
faren for, at de danske indretninger ville blive indført.117
Man skal utvivlsomt hos bønderne regne med et ikke ringe mål
af konservatisme, der i en sag som denne kunne vendes mod en
ændring i det sprogligt tilvante. Det var en sådan konservatisme,
hertugen spillede på, når han i sin tekst til synsmændenes erklæ
ring skrev, at der let hos bønderne kunne opstå betydelig skade
af nye indretninger, der ændrede de bestående forhold, hvor
under alle hidtil havde været tilfredse og lykkelige. De gamle
indretninger og de gennem århundreder bestående forhold kunne
kuldkastes uden garanti for, at det nye kunne blive bønderne
»eller det almindelige« til nytte. I konsekvens af dette helt alment
holdte konservative forsvar for det bestående og lovsangen til
danskens og tyskens lige gode ret i Slesvig kom så tilslutningen
til protesten mod ændringen i retssproget.118 Det er afgørende for
forståelsen af hertugens argumentation, at den på denne måde
forløb uden direkte angreb på det danske sprog, men med hen
visning til det nedarvede og tilvante.
I denne forbindelse må man interessere sig for den påstand, at
de slesvigske bønders kår i almindelighed var bedre end stands
fællernes i kongeriget.119 Det er en tankegang, man af og til træf
fer på i datiden. Den præger f. eks. fra ende til anden den be
tænkning, pastor Meyer i Havnbjerg afgav om det alsiske skole
væsen i 1816.120 Efter hans mening var årsagen til det gode skole
væsen på Als at finde i bøndernes stilling som selvejere. Friheden
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og den faste ejendom havde givet velstand og vakt et sindelag,
der virkede heldigt ind på skolevæsenet, som klart var bedre end
i kongeriget.
På samme linie ligger de erindringer, en søn af den gamle
provst Burchardi, juristen Georg Christian Burchardi, nedskrev
om sin barndoms og ungdoms tilknytning til Ketting i tiden
o. 1814. Som han husker det, regnede alsingerne sig ikke for
egentlige danskere. Tværtimod anså de sig for noget bedre, og
Burchardi forklarer denne overlegenhedsfølelse med, at der
tjente så mange kongerigske karle og piger på Als. De stammede
fra samfundets nederste lag, og de kunne ikke frembringe en sær
lig høj mening om Danmark.121
Da nu hertug Christian August i 1839 søgte at vinde de nord
alsiske bønder ved netop dette argument om deres bedre stilling,
vendte pastor Jørgen Hansen sig skarpt mod denne tankegang.
Til Nis Hanssen skrev han med tanke på offentliggørelse, at der
intet sandt var i snakken om alsingernes gode kår. Det var kun
få år siden, Nørreherred havde oplevet konkurs på konkurs, og
bønderne havde klaget både til kongen og til stænderforsamlin
gen over de høje skatter og byrder.122 I sine erindringer uddyber
han denne påstand med en tilføjelse om, at det i 1839 ikke var
ret mange år siden, en fjerdedel af Nørreherred havde været
under konkurs eller dog under retslig behandling for restancer
og gæld.123
Jørgen Hansen tænker antagelig her på de tunge kriseår for
landbruget, som først langsomt afløstes af en bedring i årene
o. 1830. Efter hans opfattelse sad alsingerne som helhed nu ikke
bedre i det end de kongerigske selvejerbønder, men netop sam
menligningen med selvejerne i kongeriget viser, at der nok kunne
være basis for den alsiske overlegenhedsfølelse, der opstod, når
alsingerne så på fæstevæsenet i kongeriget. Jørgen Hansens på
visning af de faktiske vanskeligheder, alsingerne havde været ude
for, afkræfter for så vidt ikke, at selvfølelsen har været til stede
som et moment, der kunne spilles på. Hans efterfølger, den
stærkt slesvig-holstensk orienterede og hertugtro pastor Fr. Peter
sen taler på baggrund af sine tidligere erfaringer fra Uge sogn
om rigdommen og den almindelige velstand på Als. Ved siden
heraf var der, skrev han, megen fattigdom, men den sattes netop
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i relief af den almindelige velstand.124 Meget afhænger tydeligvis
i denne sag af den målestok, man kommer med, men netop det
kan ved sammenligning give anledning til selvfølelse.
Sammenfattende må vi sige, at hele debatten om de to nord
alsiske petitioner og synsmandserklæringen på den ene side klart
afslører, hvordan man arbejdede for at vinde tilhængere til et
bestemt synspunkt, og hvordan man argumenterede for at opnå
eller formindske denne støtte. På den anden side kan netop argu
mentationen for og imod vise os, hvordan de stridende på begge
sider bedømte opinionen blandt bønderne.
Tilsyneladende har de regnet med en ganske indgroet konser
vativ tilfredshed med den bestående tingenes tilstand og uvilje
mod en ændring i den. Denne holdning kunne godt bringes til at
underbygge en vis utryghed ved en ændring i retssproget. Også
det tyske sprog hørte jo med til de gamle sædvaner og var vel —
foruden friheden for akcisen og andre kongerigske afgifter — den
mest iøjnefaldende af de slesvigske »særegenheder«, som så let
lod sig sætte i forbindelse med og kunne begrunde den vage for
nemmelse af, at man som slesviger var noget særligt i forhold til
kongerigets beboere.
I hvert fald kan man ikke i alt dette finde spor af en fornem
melse for det danske sprog som noget i sig selv værdifuldt, der
skulle sikres. Den tanke var kun i sin vorden og kom udefra. End
ikke Nis Hanssen formulerede den på dette tidspunkt. Derfor
faldt det heller ikke svært for mange alsingere at interessere sig
for en undervisning af deres børn i tysk.
Georg Chr. Burchardi mindedes alsingernes sans for det nyt
tige i, at deres børn lærte tysk af hensyn til forbindelsen sydpå,120
og dette ønske var utvivlsomt levende, da sprogrøret brød ud
o. 1838. Den omtalte meddeler til Nis Hanssen fra Nordals skri
ver ligeud, at det ikke kan nægtes, at det er en del af folkets
ønske at lære tysk.120 En mand som pastor Jørgen Hansen gik
ganske vist imod tanken om undervisning i tysk i landsbyskolen,
men — som vi skal se — ikke, fordi han anså selve det at lære
tysk for en uheldig ting for bønderne, men fordi skolen ikke
magtede opgaven, når oplæringen i de elementære færdigheder
skulle være blot nogenlunde fyldestgørende.
Denne ganske komplicerede situation omkring det sproglige
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må man have i tankerne, nar man vil forstå alsingernes stilling
i røret og i den politik, der udspandt sig i forbindelse med det.
For de færreste var der tale om et skarpt alternativt valg mel
lem dansk og tysk. Man må ikke ind i deres situation læse en
senere tids holdning og tanker om det nationales forankring i det
sproglige. Datidens alsingere havde ingen mulighed for at se pro
blemet på den måde.
Hertugens reaktion på sprogreskriptet.
Da sprogreskriptet blev udstedt d. 14. maj 1840, kom hertugen
af Augustenborg i en vanskelig situation. Politisk havde han hele
tiden stået som det danske retssprogs hovedmodstander, og denne
modstand fortsatte han også efter reskriptets fremkomst. Men
derved stilledes han over for det helt konkrete spørgsmål, hvor
dan det skulle gå med retssproget og sproget i de retsligt gyldige
dokumenter i de områder, hvor han havde jurisdiktionen. Aner
kendte han her sprogreskriptet som rettesnor, svækkede han sin
egen modstand mod det. Opretholdt han det tyske retssprog, ville
han komme i et alvorligt modsætningsforhold til Danske Kan
celli og i sidste instans til kongen. Endelig måtte han tænke på,
at han ved sin optræden stedse skulle markere de selvstændige,
augustenborgske fyrstelige rettigheder, et vagt begreb, men et
hovedpunkt i hele den hertugelige politik.
I slutningen af maj 1840 underrettede regeringen på Gottorp
overinspektoratet for de hertugelige gråstenske og augustenborg
ske godser om sprogreskriptet, og overinspektøren blev bedt om
at publicere det.127 Kort efter indløb en tjenstlig forespørgsel fra
generalsuperintendent Callisen i Slesvig i anledning af reskriptets
påbud om at indføre tyskundervisning i landsbyskolerne. Callisen
ønskede at vide, hvordan mulighederne var for at etablere under
visning i tysk i skolen i Adsbøl, som hørte under Slesvig stift.128
Dermed var problemerne omkring reskriptet rejst for de augu
stenborgske myndigheder.
Efter sædvane gjorde hofråd Bahrt klar til at publicere reskrip
tet i det augustenborgske og det gråstenske distrikt. Den 5. juni
havde han publiceringen planlagt og præsterne underrettet,129
men inden offentliggørelsen var sket, blev den standset af her
tugen. Christian August opholdt sig på dette tidspunkt i Køben141
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havn, og derfra gav han gennem hofchef Cossel den besked til
Bahrt og til herredsfoged Prehn i det augustenborgske herred, at
de intet måtte foretage sig, når de fik henvendelser om det dan
ske sprog. De skulle afvente instruks fra hertugen.130 Hofråd
Thomsen, der var justitiarius på Gråsten, fik samme ordre.131
Bahrt trak straks de udfærdigede publikationsmeddelelser til
bage fra præsterne og udbad sig et direkte forbud mod publice
ringen fra hertugen.132 Han kunne ikke selv tage ansvaret for at
lade være med at offentliggøre reskriptet. Christian August ud
færdigede også et sådant forbud og konciperede en reprimande
til Bahrt, fordi denne havde forberedt publiceringen uden at
spørge. Men en nærmere overvejelse må have gjort hertugen be
tænkelig, for han undlod at sende brevet med befalingen og
reprimanden,133 og i stedet gav han sin tilladelse til, at regeringscirkulæret fra Gottorp og, hvis det var nødvendigt, også selve det
kongelige patent blev publiceret på de hertugelige godser.134
Samtidig meddelte han, at han ventede, at herredsfogederne
Prehn og Thomsen, når de blev spurgt om deres færdighed i
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dansk, svarede, at de ikke var i stand til at benytte sig af det
danske sprog i de juridiske forretninger. Bahrt skulle underrette
dem om dette hertugelige ønske. Callisen skulle svares, at først
ved hertugens hjemkomst kunne spørgsmålet om tysk i Adsbøl
skole tages op. Provst Hoeck skulle have besked om, at heller
ikke en eventuel undervisning i tysk i de alsiske skoler kunne
drøftes, før hertugen i juli vendte hjem fra sin Københavnsrejse,
der udvidedes med en tur til Bornholm.
I det brev til Bahrt, som ikke blev afsendt, havde hertugen til
hofrådens orientering meddelt sin opfattelse af situationen. Han
anså det for givet, at den eksisterende retsforfatning på Als — og
til retsforfatningen regnede han udtrykkeligt det tyske sprog —
ikke kunne ændres uden hans accept. Skolereglementet af 1825
for Sydals gav ham ret til at bestemme, hvad der skulle læres i
de alsiske skoler,135 så heller ikke med hensyn til skoleundervis
ningen kunne reskriptet finde anvendelse på det alsiske distrikt.
I den henseende stillede tingene sig anderledes i det gråstenske
distrikt, hvor hertugen ikke havde ret til at reglementere skole
væsenet. Man kan se, at han i konsekvens heraf et øjeblik tænkte
på at lade reskriptet publicere på sit gråstenske, men ikke på sit
alsiske område. Erkendelsen af, at en sådan opsplitning ville
svække hans påstand om de særlige augustenborgske rettigheder,
har nok sammen med ønsket om at vinde tid bevæget Christian
August til at lade publiceringen ske.
Hertugens protest.
Christian August betragtede ikke denne publicering som et ud
iryk for, at han anerkendte reskriptets gyldighed på sine godser.
Tværtimod fastholdt han tanken om, at ændringer i retssproget
og skolevæsenet kun kunne ske med hans billigelse. Ud fra det
synspunkt arbejdede han i sommeren 1840 sammen med sin
juridiske rådgiver, justitsråd Jasper, og hofråd Bahrt på en for
beholdserklæring over for sprogreskriptets anvendelse på sine
godser. Samtidig holdt han sig nøje underrettet om, hvordan
andre godsbesiddere med jurisdiktionsrettigheder forholdt sig.
Gennem borgmester Schow i Åbenrå, der var justitiarius på flere
af godserne, havde Christian August god mulighed for at influere
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på den holdning, godsbesidderne tog til reskriptets bestem
melser.138
Justitsråd Jasper erklærede sig i princippet enig med hertugen
i den anskuelse, at reskriptet kun var en administrativ forholds
regel, som ikke havde lovskraft. Derfor behøvede det ikke at
føres ud i livet på det augustenborgske område, hvor hertugen
selv fastlagde administrationens praksis. Dog gjorde Jasper op
mærksom på, at reskriptets bestemmelser om, at der ved kom
mende embedsansættelser skulle tages hensyn til ansøgernes
sproglige kvalifikationer, kunne opfattes som et påbud, der gik
ud over rammerne for ordningen af den administrative praksis.
Denne alvorlige indvending fik imidlertid ingen indflydelse på
tankegangen i den erklæring til det Slesvig-Holsten-Lauenborgske
Kancelli, som efter omhyggelige forarbejder var klar i slutningen
af september.137
Protesten er et ganske ejendommeligt aktstykke med en ret
uklar og undertiden selvmodsigende argumentation for det
augustenborgske synspunkt. F. eks. frakender hertugen sprog144
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reskriptet lovskraft, fordi det ikke havde været forelagt stæn
derne, samtidig med at han understreger, at stænderne ingen
lunde havde dispositionsret med hensyn til den ret, der er knyttet
til ejendom. Konsekvensen var efter hans opfattelse, at reskriptet
kun kunne vedrøre de kongelige amter og landskaber, hvor kon
gen var retsherre, ikke hvor der var tale om adelige justitsrettig
heder.
Det var kernen i dokumentet. Hertugens protest tog ikke i og
for sig sigte på sprogreskriptets indhold, men var et forsvar for
de augustenborgske rettigheder, som han mente var krænket. Det
var ham om at gøre, skrev han, at bevare sit hus’ rettigheder
med hensyn til jurisdiktionen og bevare denne ubeskåret for
efterkommerne. Derfor kunne han ikke finde sig i en ændring af
det bestående, hvorved man påtrængte ham og hans embedsmænd et fremmed rets- og administrationssprog. Derved krænkedes hans overenskomstmæssigt tilsikrede ret på det alvorligste.
Overinspektøren, herredsfogeden på Augustenborg, justitiaren
på Gråsten, husfogederne, kassereren så vel som alle de andre
af ham lønnede var hans tjenere og ikke kongelige embedsmænd.
Derfor kunne sprogreskriptet ikke finde anvendelse på nogen af
dem. Kongens bekræftelse af valget af herredsfoged og justitiarius
gjorde dem efter Christian Augusts mening ikke til kongelige
embedsmænd. I deres virke var de kun afhængige af ham, og
han kunne selv bestemme sproget i sit hus og i sine omgivelser.
Alle kontrakter, dokumenter, skyld- og panteprotokoller m. v.
under den hertugelige jurisdiktion var udelukkende affattet på
tysk. Med hvilken ret, spurgte Christian August nu, ville man
foreskrive ham et andet sprog til disse dokumenter end det fra
gammel tid anvendte, som passede ham. Ville man påtvinge ham
et andet sprog, krænkedes ikke alene de bestående overenskom
ster med det kongelige hus og kongens forfædres ord, men spiren
blev lagt til stridigheder mellem hertugen og hans undergivne,
hvor der nu herskede fred og enighed.
Dertil kom, at ikke skoleordningen af 1814, men reglementet
af 1825 gjaldt for de alsiske godser. I det var forbeholdt hertugen
alle de patronatsrettigheder, han selv og alle hans forfædre havde
udøvet. Derfor kunne sprogreskriptets bestemmelser om skolen
ikke anvendes på de hertugelige skoler på Als. I Gråsten havde
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han kun skolepatronat over skolerne i Gråsten og Adsbøl. Den
første havde fra gammel tid haft undervisning på tysk, og i
Adsbøl var der hidtil undervist i tysk.
Hertugens påstand om de augustenborgske rettigheder, baseret
på statsoverenskomster og med et ganske uafgrænset omfang,
var utvivlsomt angribelig og svagt funderet. Men henvisningen
til disse rettigheder var, som flere gange fremhævet, et centralt
punkt i hele hans politiske aktivitet. Hertugen måtte fastholde
det lyske sprog på Sydals som led i sin markering af sin ret, og
skulle der ske ændringer, måtte han selv sætte dem i værk. Det
blev bestemmende for sprogsituationen på Sydals efter 1840.
Kancelliet kunne naturligvis ikke godtage hertugens argumen
tation. I svaret på hans indsigelse blev det fremhævet, at reskrip
tet var udstedt med henblik på alle slesvigske distrikter med
dansk kirke- og skolesprog. Derfor fandt kancelliet ingen anled
ning til at formulere en forestilling til kongen om en undtagelse
for de augustenborgske distrikter.138 Hertil svarede hertugen ret
omgående fra Slesvig, hvor han deltog i stænderforsamlingen, at
en kongelig undtagelse slet ikke var nødvendig. Ifølge sagens
natur var det nok, at han havde protesteret og forbeholdt sig
sine rettigheder over for den kompetente myndighed. Kancelliets
skrivelse registrerede han som en kvittering for protestens rette
indgang.139
Dermed havde Christian August angivet den praktiske side af
det standpunkt, han havde taget med hensyn til sprogreskriptets
gyldighed på de hertugelige godser. Han protesterede, men øn
skede ikke et direkte sammenstød med de københavnske myndig
heder, som uvægerligt ville have ført til en specificering af hans
rettigheder og en overvejelse af deres rækkevidde. I stedet fore
trak han det formelle forbehold, kombineret med en praksis, som
dels fastholdt så meget som muligt af hans egen reelle indflydelse
dels undgik en akut modsætningssituation til kancelliet. Da først
protesten var afgivet og registreret, kunne han godt tillade sig
ting, der for en streng betragtning indebar en godkendelse af
reskriptets eksistens.
For eksempel tillod han sine embedsmænd at besvare de fore
spørgsler, de fik, om de kunne dansk nok til at følge sprogreskriptets forskrifter. Sagen blev først aktuel for hofråd Thom146
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sen i Gråsten. I sin egenskab af herredsfoged i Lundtoft herred
fik han fra amtshuset i Tønder besked om at redegøre for sine
sprogkundskaber. Selv ønskede Thomsen al svare, at han ikke
magtede at bruge dansk som justitssprog, og han skrev til her
tugen, at en sådan erklæring også ville være i overensstemmelse
med sandheden.140
Han var født i Rinkenæs, og dansk var hans modersmål, men
han havde ikke, oplyste han, lært sproget efter de grammatikal
ske regler. Derfor kunne han ikke bruge det i skriftlige udfær
digelser, og da han gik i sit 72. år, bad han om i resten af sin
tjenestetid at måtte bruge tysk som hidtil. På samme måde sva
rede Thomsen, da han afæskedes en lignende erklæring som her
tugelig justitiarius. Han var for gammel til nu at lære dansk efter
de grammatikalske regler, skrev han.141
Herredsfoged Prehns erklæring fulgte de samme linier, da den
med en del forsinkelse forelå.142 Prehn oplyste, at han var født
og opdraget i det nordlige Slesvig, og at han var fuldt fortrolig
med det der brugelige »så stærkt fra det danske afvigende om147

H. P. CLAUSEN

gangssprog«. Derfor forstod han fuldt ud bønderne, men han
havde altid anset tysk for sit modersmål, og han magtede ikke
det rigtige dansk.
For justits- og administrationssproget på Als betød dette, at alt
fortsatte ved det gamle — forøvrigt ikke blot på Sydals, men
også i Nørreherred, hvor jo herredsfoged Steffens residerede. Det
konstaterede Nis Hanssen, da han et årstid senere besøgte øen
som led i en rejse gennem det østlige Slesvig. Embedssproget var
aldeles tysk og alle bønderne aldeles danske, skrev han i sin ind
beretning til kongen.143
Da sprogreskriptet lempedes i sommeren 1841,144 så kontrakter
og pantebreve af hensyn til den økonomiske forbindelse mellem
Nord- og Sydslesvig samt Holsten kunne udstedes på tysk, publi
ceredes denne bestemmelse omgående på det augustenborgske
område.145 Nogen praktisk betydning havde bestemmelsen ikke,
da disse dokumenter i forvejen på Als affattedes i det tyske
sprog. På en forespørgsel fra Gottorp-regeringen i 1843, hvordan
det gik med sprogreskriptets bestemmelser, svarede Prehn, at
dansk stadig ikke var indført ved den sydalsiske herredsret. Han
henviste til sin erklæring fra 1840 og tilføjede, at han endnu ikke
holdt sig for tilstrækkelig kyndig i det danske sprog til at bruge
det ved de forskellige forhandlinger og udfærdigelser fra herredsfogderiet. Han havde ikke tilstrækkelig fritid til at lære sproget
bedre, og han kunne derfor ikke angive midler til at ophæve
hindringerne for reskriptets gennemførelse.140
Tilladelse til dansk oversættelse.
Formelt skete der ingen ændringer i denne tingenes tilstand i
Sønderherred før 1848. Men reelt åbnedes vejen en lille smule for
det danske sprog på en måde, der er særdeles karakteristisk for
den hertugelige politik. Tilskyndelsen kom fra en underdanig
henvendelse til hertugen fra en række bolsmænd, kådnere og
inderster på Sydals i december 1844 om retssproget.147
I adressen tog underskriverne omhyggeligt afstand fra dan
ske blades påstande om, at embedsmændene forhånede og under
trykte slesvigernes sprog og nationalitet. Tværtimod, hed det,
havde de »med mishag og uvilje læst og hørt slige påstande«. Og
henvendelsen fortsatte: »Vi anse det ikke som en fornedrelse af
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vort sprog, at det tyske sprog er blevet hoved- og retssprog; men
vi søge meget mere grunden dertil i den nødvendighed, at der
kun kan være et hoved- og retssprog, og at dette, i betragtning af
vort lands hele indretning og dets nøje forbindelse og store sam
kvem med sønden just må være det tyske sprog«. I konsekvens
heraf udtryktes en tak for de foranstaltninger, hertugen havde
truffet for, at børnene i fremtiden i skolen kunne lære dette »dem
så nyttige og nødvendige sprog«.
Efter denne bekendelse til troen på, at held og lykke måtte
ventes af »opretholdelsen af hertugdømmernes nøje forbindelse
og selvstændighed«, kom andragendets kærnepunkt: Det ville
være underskriverne kært, om der kunne ske en ændring med
hensyn til de dokumenter, der nu udfærdigedes på tysk i herreds
fogderiet. Det tyske sprog var de fleste ubekendt, og når de ville
vide noget om dokumenternes indhold, måtte de bekoste dem
oversat af en skolelærer eller en anden tyskkyndig person. Det
var en bekostelig og omstændelig procedure. Ofte veg bønderne
lilbage for den med det resultat, at de forblev uvidende om
dokumenternes indhold. Underskrivernes bøn var derfor, at
dokumenterne fra herredsfogderiet, navnlig skiftebreve og kon
trakter, samt alle befalinger til bønderne fra den hertugelige
amtstue, måtte blive udfærdigede i det danske sprog.
Henvendelsen havde i det hele 46 underskrifter. Det var 1 bols
mand fra Lebølgård, 6 bolsmænd, 5 kådnere og 2 inderster fra
Lebøl, 11 bolsmænd og 10 kådnere fra Mindebjerg samt 8 bols
mænd, 1 inderste og 1 kådner fra Ulkebøl. Desuden havde smed
Jørgen Jørgensen i Mjang skrevet under med fuldmagt fra alle
bolsmænd i Mjang.
Adressen er skrevet med smedens hånd, men vi har ingen op
lysninger om dens baggrund og tilblivelse. Det ejendommelige
ved den er, at dens formuler inger om det tyske sprog så at sige
ordret rammer Christian August’s egen argumentation til fordel
for det tyske sprog som landsdelens hovedsprog. Dette, i forbin
delse med den fuldstændige tavshed om, at man blot bad om den
ret, sprogreskriptet tilsikrede, lader formode, at de kendte for
kæmpere for det danske sprog, Bonefeldt og Jørgen Hansen, ikke
havde inspireret andragendet. Den »hertugelige« argumentation
og den stærke afstandtagen fra de danske avisers synsmåde kan
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være tænkt som et taktisk kneb af den eller dem, der stod bag
ansøgningen. Men man kan ikke afvise, at adressen er sat i gang
af hertugen selv eller hans omgivelser, og at det er forklaringen
på dens indhold. Christian August var, som vi skal se i forbin
delse med indførelsen af tyskundervisning, ikke fremmed for en
sådan fremgangsmåde.148
Noget helt sikkert herom kan dog ikke siges. Blot ved vi, at
hertugen interesserede sig for andragendet, og at han bestemte
sig til at løse det problem, der her var fremdraget. Det skete gan
ske vist ikke lige med det samme, men i september 1846 resol
verede han, at aktuaren på Augustenborg for fremtiden på for
langende skulle oversætte dokumenter fra herredsfogderiet til
undersåtterne til dansk.149 De, der ønskede oversættelse, måtte
betale et gebyr på 3 skilling pr. ark, og hertugen tillagde aktuar
Carstens et fast årligt vederlag for ulejligheden. Ved at henlægge
oversættelsen til aktuaren undgik hertugen at desavouere retsembedsmændenes gentagne erklæringer om, at de ikke magtede
det danske sprog.
Det betød, at indbyggerne i det augustenborgske jurisdiktionsområde med hensyn til det danske retssprog var stillet lige mod
sat af de øvrige dansktalende nordslesvigere, der fik deres doku
menter på dansk, men kunne kræve en tysk oversættelse. Bebo
erne på Sydals fik stadig tyske dokumenter, men de kunne nu få
en dansk oversættelse — hvis de ville betale for den. Mens de tid
ligere havde måttet betale læreren for at få kendskab til indhol
det af deres retsgyldige papirer, kunne de nu opnå det samme
mod en afgift til hertugen. Denne tilstand varede ved, til de store
omvæltninger indtraf i 1848.
For hertugen spillede det i efteråret 1846 en rolle at præcisere
sin selvstændighed og sine rettigheder. På det tidspunkt forelå
det åbne brev med afvisningen af de augustenborgske arvekrav
på Slesvig, og Christian August havde indgivet sin protest mod
det til den tyske forbundsdag. Hans kamp for de augustenborg
ske rettigheder var gået ind i en ny fase, og det er næppe tilfæl
digt, at han valgte dette øjeblik til at give regler for en dansk
udgave af retsdokumenterne. Derved fastslog han, at han selv
bestemte, hvordan tysk og dansk skulle bruges ved rettens pleje
og i administrationen på det hertugelige område. Her gjaldt hans
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resolutioner og ikke det kongelige sprogreskript. Bøndernes an
søgning om, at det danske sprog måtte blive brugt, gav ham en
god anledning til at foretage denne demonstration.
Desuden fik han lejlighed til at understrege, at når blot hans
egne principper blev lagt til grund, havde han ikke noget imod
det danske sprog. Tysk måtte anses for retssproget. Det var det
givne fra gammel tid, og det var det mest praktiske, som han
ustandseligt havde fremhævet det i sin kamp mod sprogreskrip
tet. Den tyske version af dokumenterne måtte derfor altid være
den, der havde retskraft. Men blev der vanskeligheder med for
ståelsen, kunne bønderne godt få en dansk oversættelse. Det syns
punkt havde han forfægtet i stænderne allerede i 1838.150 Nu tog
han anledning til i praksis at vise, at han ikke ønskede at på
tvinge bønderne tysk som eneste sprog, og denne side af demon
strationen af de augustenborgske rettigheder var ham tydeligvis
ikke ukær.
Sproget i præsternes kaldsbreve.
På et andet område kunne sprogreskriptets bestemmelser ud
løse problemer, når Christian August fastholdt brugen af tysk i
sin administration. Som tidligere nævnt,151 havde hertugen af
Augustenborg patronatsretten til kirkerne på Sydals. Her ud
nævnte han præsterne med den reservation, at hans kaldsbreve
eller bestallinger, som de kaldtes, skulle konfirmeres af kongen.
Disse kaldsbreve var hidtil blevet affattet på tysk, men fulgte
man sprogreskriptet, skulle de efter 1840 skrives på dansk.
Først i 1845 indtraf en vakance, så spørgsmålet blev aktuelt.
Hertugen kaldte da den hidtidige præst i Rinkenæs, Bertel Peter
sen Godt, til det ledige embede i Notmark efter Jørgen Hansen,
som kongen havde kaldet til embedet i Egen. Bestallingen til Godt
blev efter sædvane udfærdiget på tysk. Da brevet kom Danske
Kancelli i hænde, tog man det anvendte sprog op til overvejelse,
og kancelliet fremhævede i sin indstilling til kongen, at bestal
lingens form kunne give anledning til betænkelighed med hensyn
til godkendelsen. Men Christian VIII valgte at undgå principiel
strid og godkendte kaldsbrevet uden kommentar.152
Kancelliet tog imidlertid anledning til at fremføre sit syns
punkt over for hertugen i den skrivelse, hvormed den kongelige
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konfirmation blev meddelt ham.153 Det hed i skrivelsen, at kalds
breve skulle affattes på dansk, men at det denne gang kunne for
blive ved den ene ekspedition, som nu var foretaget. Deri lå
naturligvis en opfordring til hertugen om i fremtiden at betjene
sig af dansk i kaldsbrevene.
Karakteristisk nok afviste hertugen ikke blankt denne tanke.
Han svarede med at understrege, at kancelliet tog fejl, når det,
som det havde gjort i brevet, afledte hans ret til at give bestalling
til præsteembederne af en kgl. resolution fra 1821. Retten gik
længere tilbage, nemlig til 1750’eme, da den augustenborgske
familie havde erhvervet sine alsiske besiddelser.154 Dermed gen
tog han sin kendte påstand om, at de augustenborgske rettig
heder ikke skyldtes nådige bestemmelser fra kongen o. 1820 med
hensyn til kirke- og skolevæsenet på Als, men at de gik tilbage til
selve overdragelsen af det augustenborgske fideikommis, som
skulle være sket med de fulde fyrstelige rettigheder.
Dernæst sagde hertugen, at sprogreskriptet kun gjaldt i rege
rings- og retssager og kun for de embedsmænd, der var beskæf152
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liget med den slags forretninger. Det kunne ikke gælde præstebestallinger, og det gjaldt ikke for ham, som ikke var embeds
mand. Under alle omstændigheder måtte han afvise Danske
Kancellis ret til at tolke et reskript, som var udstedt gennem det
Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli, og ud fra denne tolkning
give anvisninger for hans administration på Als.
Det er vel tvivlsomt, om hertugen kunne få dette synspunkt
accepteret af de retslærde, men problemet var der: Kirke- og
skolevæsenet på Als administreredes af Danske Kancelli, mens
sprogreskriptet var udstedt gennem Slesvig-Holsten-Lauenborg
ske Kancelli som en slesvigsk bestemmelse. Under alle omstæn
digheder viser tilfældet, hvor smukt den indviklede administra
tive situation tilbød argumenter til den, der havde brug for dem.
Men hertugen ville ikke insistere på de tyske bestallinger. Hvis
kancelliet, som han skrev, »af ham ubekendte grunde« gerne så
bestallingerne i det augustenborgske distrikt udfærdiget på dansk,
og hvis han derved kunne gøre et højt kollegium en tjeneste,
ville han gerne føje kancelliet. Den næste bestalling skulle blive
udstedt både i en tysk og i en dansk version. Begge skulle til
stilles kancelliet, og det kunne så afgøre, hvilken af dem der
skulle fremlægges til kongelig resolution.
Dette kunne han gøre, skrev Christian August, når man ikke
pålagde ham denne praksis som en forpligtelse. Dermed under
stregede han, at beslutningen om den danske version var hans
egen, og han tilføjede, at han så meget mere var rede til denne
fremgangsmåde, som det i det konkrete tilfælde forekom ham
ligegyldigt, om præstebestallingeme var på tysk eller dansk.
Antagelig har hertugen følt sig nødsaget til denne principielle
redegørelse over for kancelliet, fordi en ny vakance tvang ham til
at overveje, om han påny med en tysk bestalling skulle udfordre
kancelliet. I november 1845, dagen efter at kancelliet havde
sendt sin reprimande til Christian August, var den gamle pastor
Chr. Schwensen i Hørup død. Hertugen ønskede at lade hans søn.
Chr. Carl Aug. Schwensen efterfølge ham, og omtrent samtidig
med, at principerklæringen afgik til kancelliet, viste Christian
August sin påståede gode vilje ved at udstede enslydende bestal
linger på dansk og tysk til embedet i Hørup. Kancelliet indstillede
derefter det danske kaldsbrev til kongens godkendelse.105 På
li
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samme måde gik det, da hertugen et par måneder senere udstedte
et tysk og et dansk kaldsbrev til pastor Fr. Petersen fra Uge,
som i maj 1846 efterfulgte Petersen Godt, da denne flyttede til
Felsted efter et halvt års tjeneste i Notmark.156
Med sin holdning i dette spørgsmål hindrede Christian August
en diskussion med de københavnske myndigheder om de
augustenborgske rettigheders omfang og om sprogreskriptets
gyldighed på Sydals. Danske Kancelli lod det afhænge af kongens
afgørelse, om man skulle skride ind mod de tyske bestallinger.
Tilsyneladende foretrak Christian VIII, som vi har set, at undgå
stridigheder.
Det kan hænge sammen med, at han netop på dette tidspunkt
var dybt inde i forberedelsen af den erklæring om arvefølgen i
hertugdømmerne, som i sommeren 1846 udstedtes i form af et
kongeligt åbent brev. I det blev de augustenborgske arvekrav
underkendt, og bruddet mellem kongen og augustenborgerne var
uopretteligt. Christian VIII har næppe under tilrettelæggelsen af
denne situation villet komplicere sagen yderligere ved i utide at
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indvikle sig i en strid med sin augustenborgske svoger om
administrationen på Als, en strid, som uvægerligt af hertugen
ville blive intimt forbundet med spørgsmålet om hans rettigheder.
Hertugens tilbud om en dansk og en tysk bestalling gjorde det
muligt for kancelliet i den følgende tid at holde det principielle
spørgsmål om sproget på Als svævende. Der var jo åbnet mulig
hed for, at en dansk bestalling kunne indstilles til godkendelse.
At hertugen så fastholdt sin ret til selv at bestemme over rets- og
administrationssproget kunne i denne konkrete sammenhæng
være Danske Kancelli ligegyldigt. Det var lettere at holde sagen
på dette punkt end at løbe ind i de kompetenceproblemer, som
altid lå på lur i de blandede jurisdiktionsforhold.
Christian August på sin side var tilfreds med at have hævdet
det principielle standpunkt, at han selv bestemte og derfor af
egen vilje gjorde kancelliet en tjeneste. Også han var uinteres
seret i en akut strid, som kunne ende med en nøjere granskning
af hans påstande om de augustenborgske rettigheder, og han
havde intet imod at demonstrere sin absolutte mangel på uvilje
mod det danske sprog som sådant. Samme linie fulgte han jo,
som det er vist i det foregående, da han senere på året gav til
ladelse til dansk oversættelse af retsdokumenterne.
Resultatet var, at i de sydalsiske præstebestallinger kom dansk
og tysk til at optræde jævnbyrdigt ved siden af hinanden fra
1846. Hertugen fastholdt den tyske version som den gyldige fra
hans hånd, men kancelliet og kongen stadfæstede den danske
tekst. De formelle problemer i sagen afklaredes ikke, men prak
sis blev altså, som i sagen med retsdokumenterne, en dobbeltsprogethed, udsprunget af de problemer, som hertugens politik
skabte.
Tysk i landsbyskolerne.
Ingen af de tre skoleanordninger, der gjaldt på Als,157 regnede
tysk med blandt de fag, der skulle undervises i på landet. I den
artikelrække »Om undervisning i det tyske sprog i de nordsles
vigske landsbyskoler«, som pastor Jørgen Hansen skrev i de før
ste numre af »Dannevirke« i 1838,158 bemærkede han, at udeluk
kelsen af tysk fra undervisningsplanen i hvert fald ikke skyldtes
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fordom mod det tyske sprog bag skoleforordningen for hertug
dømmerne af 1814 og det hertugelige skolereglement af 1825.159
Med denne formulering antydede han, at en sådan fordom eller
uvilje måske kunne ligge bag reglementet for Nørreherred og
Ærø. Manden bag dette reglement var jo biskop Tetens,160 og han
havde i administrationen af sit alsiske embede, i fortsættelse af
biskop Plums syn på det sproglige, blik for betydningen af at
fremme det danske og hæmme udbredelsen af det tyske sprog.
Skoleanordningernes ordlyd skal dog ikke tages så bogstave
ligt, at der slet ikke var tale om undervisning i tysk på Als før
1840’erne. Jørgen Hansen, der jo var født i Tandslet, havde i sin
skoletid fået undervisning i tysk,161 og da man efter 1840 søgte at
indrette en tyskundervisning, oplyste en række lærere, at de tid
ligere havde forsøgt sig med en sådan undervisning.162
Men først da sprogrøret satte ind fra slutningen af 1830’erne,
blev spørgsmålet trukket frem i første række. Hertug Christian
August udnyttede i sin politik tanken om undervisning i tysk, og
han arbejdede, som vist i det foregående, ivrigt med at få ønsker
om tysk i skolerne frem på Als.163 Da sprogreskriptet forelå med
bestemmelsen om, at undervisning i tysk skulle indrettes, var det
derfor naturligt, at hertugen tog denne tanke op også for sil
skolevæsens vedkommende. Dog ønskede han ikke sagen frem
met, før han selv kunne have hånd i hanke med den.164 Også her
gjaldt det om at vise, at initiativet var hans eget uden forbindelse
med sprogreskriptet.
I februar 1841 pålagde Christian August de to skoleinspektører
for det augustenborgske skoledistrikt, hofråd Bahrt og provst
Hoeck, at meddele, hvilke lærere i det augustenborgske distrikt,
der kunne undervise i tysk.165 Om en del af lærerne vidste skole
inspektionen på forhånd, at de magtede det tyske, men i seks til
fælde var der tvivl, og provst Hoeck bad i et cirkulære de på
gældende redegøre for deres muligheder for at undervise i tysk.106
Det viste sig, at alle distriktets lærere mente sig i stand til at klare
det tyske — omend med grader af sikkerhed.
Af dem, hvis evner inspektørerne havde været i tvivl om, sva
rede degn Matthiesen i Notmark og degn Kjærbølling i Asserballe
under ét, at de ikke følte sig perfekte i tysk. Men de havde dog,
når et tilstrækkelig stort antal børn meldte sig, i flere år under156
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vist i tysk læsning og oversættelse fra tysk. Degn Lassen i Hørup
oplyste, at han havde fulgt sin fars eksempel med at give privat
timer i tysk, når mindst 10 elever meldte sig. Han kunne ikke
selv tale og skrive sproget korrekt, men han havde dog af og til
også undervist i oversættelse fra dansk til tysk.
Lærerne Nielsen i Lysabildskov og J. P. Jørgensen i Kær be
dømte deres færdigheder i tysk til, at de kunne bibringe eleverne
begyndelsesgrundene i sproget. Degn Klein i Ketting derimod
vurderede sine kvalifikationer højere. Han hævdede, at han
kunne undervise i tysk læsning, oversættelse, skrivning og ret
skrivning. I over 20 år havde han med de større og dygtigere
børn læst og oversat tysk i to timer om ugen efter forældrenes
ønske. Gennemsnitlig havde der deltaget 24-30 børn årligt i denne
undervisning. Desuden havde han undertiden givet enkelte
elever privatundervisning i tysk grammatik og i at skrive sproget.
Om resten af lærerne i distriktet vidste skoleinspektørerne, at
de kunne undervise i tysk. Det var lærer Boysen i Sebbelev, lærer
Hans Joachim Hansen i Asserballeskov, degn Knutzen i Tandslet,
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lærer Christiansen i Tandselle og hjælpelærer Knutzen samme
sted, degn Becker i Lysabild, lærer H. Barchmann i Lebøl, degn
C. Carlsen i Ulkebøl samt hans søn, der var hjælpelærer hos ham.
Undervisning i tysk før reguleringen.
Efter at skoledirektionen på denne måde havde konstateret
lærernes mulighed for at klare tysk-undervisningen, fortsatte den
i efteråret 1841 sine overvejelser af, hvordan en regelmæssig
undervisning i tysk kunne etableres. Provst Hoeck udbad sig
gennem præsterne oplysninger om, hvordan der hidtil var under
vist i tysk i de enkelte skoler, og han udbad sig lærernes syns
punkter på, hvordan denne undervisning kunne fremmes. De
fleste af svarene kendes, og de giver et ganske godt indtryk både
af den undervisning i tysk, der fandtes i de sydalsiske skoler i
årene op til 1841, og af skoleforholdene i det hele taget.
Degn Knutzen i Tandslet oplyste, at mangel på læsebøger hin
drede ham i at give ekstratimer i tysk.167 Derimod havde han i
en ugentlig time beskæftiget de større børn — ca. 30 — med at
skrive danske og tyske sætninger på deres tavler og bibringe dem
lidt af udtalen. Hans 40-årige erfaring som lærer sagde ham, at
det ikke ville frugte meget med den slags undervisning, fordi
børnenes skolegang var alt for ustadig. Dog ønskede han under
visningen sat i gang mod en passende godtgørelse.
Matthias Matthiesen i Notmark meddelte, at han i flere år om
sommeren havde givet privat undervisning i tysk, men kun for
få elever. De sidste år havde der ingen været.168 Hjælpelærer
Knutzen berettede fra Tandselle, at i de seks år, han havde fore
stået skolen, havde han undervist tre ugentlige timer i tysk. Til
at begynde med havde undervisningen ligget om aftenen; nu
foregik den onsdag og lørdag eftermiddag, som var skolefri. For
tiden deltog kun to elever. Betalingen varierede, men lå i almin
delighed på 2 mk 8 sk om året, hvilket var for lidt efter hans
mening.169
Fra degn Kjærbølling i Asserballe kom en lang indberetning,
hvoraf det fremgik, at han i oktober måned 1841, antagelig inspi
reret af den første forespørgsel fra skoleinspektørerne, havde
bekendtgjort, at der ville blive givet undervisning i tysk i sko
len.170 Der meldte sig 6 drenge fra ældste klasse, og hertil kom 10,
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som han underviste gratis. Timerne lå mandag og torsdag kl.
41/2-51/2.
Det var Kjærbøllings opfattelse, at skoledistriktets ringe stør
relse, beboernes knappe kår, »og den sig hos dem visende ringe
sans for det tyske sprog« ville bevirke, at de 8 tilmeldte var et
absolut maksimum. Så længe der ikke bragtes skrappere midler i
anvendelse for at holde børnene i skole om sommeren, kunne
der kun være tale om at gennemføre denne undervisning om
vinteren. Kjærbølling mente, at læreren kun burde være pligtig
til at yde den, når et passende antal børn meldte sig, og han
foreslog, at præst og degn afgjorde, hvem der var egnet, så et
betalingsspørgsmål ikke udelukkede de fattige.
Hos degn Becker i Lysabild gik der på tidspunktet for indbe
retningen kun 6 til tysk, og heraf var de to degnens egne sønner.171
Undertiden havde der været 10-12 elever, men der blev stadig
færre. løvrigt var det kun få af børnene, der havde nytte af
denne undervisning, fordi al undervisning i skolen led af, at det
kneb for en enkelt lærer at undervise 200 elever ordentligt. I
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modsætning til Kjærbølling kunne Becker kun undervise i tysk
om sommeren, fordi børnene om vinteren ikke i den sene efter
middags mørke kunne forcere »de moradsige veje« til skolen.
Becker foreslog også, at præst og lærer skulle udvælge de egnede
børn til tysk-undervisningen for at ikke tvangsindlagte fredsfor
styrrere skulle ødelægge timerne.
Samme tanke havde degn Lassen i Hørup.172 Dér havde skole
børnenes antal og den dårlige skolestue hindret, at der blev tid
til tysk. Lassen gav kun privattimer, undertiden for 20-30 elever,
til andre tider næppe for 10. Betalingen var efter evne.
Lærer Jørgensen i Kær gav i sin beretning et helt historisk rids
af sit arbejde med timer i tysk.173 Han var tiltrådt i Kær mikkels
dag 1838 og havde da tilbudt 3 à 4 timers tysk uden for skole
tiden. Der meldte sig 7-8 drenge, og undervisningen fortsatte til
påske 1839 mod en ubetydelig godtgørelse. Om sommeren var del
ingen timer, men mikkelsdag 1839 fremsatte han igen sit tilbud
om tysk mod ringe eller slet ingen betaling. Der meldte sig også
denne gang 7-8 deltagere, men ingen af dem betalte, og i 1840
gentog lærer Jørgensen ikke sit tilbud. Derefter havde ingen
ønsket tysk. Som læsebog var brugt Wilhelmsens »Der deutsche
Kinderfreund«,174 oplyste han til sidst.
Lignende erfaringer som i Kær havde lærer Moldt i Helved, der
også indsendte en redegørelse.175 Strengt taget hørte jo Helved
skole til det kongelige distrikt,170 men den indviklede administra
tive placering af skolen er forklaringen på, at Moldt gennem de
gejstlige myndigheder i Sønderherred afæskedes en udtalelse,
skønt han allerede i efteråret 1840 over for de kongelige myndig
heder havde redegjort for sine færdigheder i tysk. Han havde da
svaret, at han kunne undervise i tysk, men ikke tale det korrekt.
Nu tilføjede han, at allerede i 1835 havde flere drenge i Helved
skole ytret ønske om tysk, og han havde givet dem ekstratimer.
Men lysten tabtes snart, og efterhånden holdt denne undervisning
helt op. Offentliggørelsen af sprogreskriptet havde imidlertid
inspireret flere forældre til at bede om en genoptagelse af under
visningen fra sommeren 1841. Moldt var da begyndt med i
to timer om ugen at undervise 16 drenge og 3 piger i tysk.
Pigerne var dog snart faldet fra, og der var i det hele taget ikke
blevet så meget ud af undervisningen, fordi hø- og kornhøsten tog
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børnenes tid. Her i efteråret lå tysken stille på grund af konfir
mationsforberedelsen.
Hos lærer Hansen i Asserballeskov fik på det tidspunkt, da han
afgav beretning, 10 elever undervisning i tysk i 3 à 4 timer om
ugen, både sommer og vinter.177 Dog beklagede han, at kun så få
ud af 143 skolesøgende børn fulgte denne undervisning. Det
skyldtes ikke fattigdom, føjede han til, for den »vel tænkende
ungdomslærer« ville naturligvis undervise egnede gratis.
Lærer Hansen fandt det uheldigt, om man nu skulle til at
undervise i tysk efter sprogreskriptets påbud, som gjorde denne
undervisning til en pligt for læreren. Skulle en undervisning i
tysk sættes i gang, måtte man kræve et minimum af deltagere, og
kun de egnede skulle have lov til at være med.
Hansen begrundede sit synspunkt med den ringe interesse, bør
nene viste for skolegangen i det hele taget. I månederne juli,
august, september og oktober 1841 havde kun Vs af de skoleplig
tige børn besøgt skolen, og nytten af en fast undervisning i tysk
ville under disse omstændigheder være illusorisk. En grund til
den dårlige skolegang var, at vejen til skolen ikke blev holdt i
orden, så den var ufremkommelig. »Her var tvang vist på sin
rette plads«, sukkede læreren.
Langt de fleste af indberetningerne var på dansk. Kun to af
lærerne skrev på tysk. Det var degn Carlsen i Ulkebøl og lærer
Barchmann, Lebøl. Carlsen meddelte, at han helt tilbage i 1826
ved sin ansættelse i Ulkebøl havde tilbudt eleverne fra 1. klasse
undervisning i tysk.178 Flere meldte sig, men faldt fra igen, da
prisen blev fastsat til 1 sk. i timen pr. barn. Derefter havde han
tilbudt to ugentlige timer gratis, men ingen reflekterede. Først to
år senere kom der gang i undervisningen to timer om ugen mod
en betaling af V2 sk. i timen.
Denne undervisning fortsattes i 10 år med et elevtal, der veks
lede fra 20 til ned under 6. Da Carlsens søn blev andenlærer i
Ulkebøl, overtog han undervisningen i tysk. Han gav 3 ugentlige
timer og fik kvartalsvis 12 sk. pr. bam. For øjeblikket var der
9 elever, som deltog i tysktimerne. Carlsen tilføjede iøvrigt for
skellige praktiske forslag vedrørende undervisningen. F. eks.
fremhævede han, at ingen elev burde have lov til at deltage i
tysktimerne, før den pågældende havde fuld færdighed i dansk.
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Desuden henledte han opmærksomheden på Munthes »Begeben
heiten aus des Vaterlandes Geschichte«179 som en velegnet læse
bog.
Endelig kunne lærer Barchmann oplyse, at i Lebølgård skole
undervis tes der om sommeren i tysk i 4 ugentlige timer med 7
elever.180 Forrige sommer havde der været 5 deltagere. Om vinte
ren gennemførtes disse timer ikke, fordi dagene var for korte.
Barchmann mente, at en fast ordning af undervisningen i tysk
ville svare til, hvad skoleinteressenterne i hans distrikt ønskede.
Det var hans opfattelse, at om vinteren måtte denne undervisning
gives i selve skoletiden, hvis den skulle kunne gennemføres.
Af de her refererede indberetninger fremgår det, at der spredt
undervistes i tysk på Sydals, mest i form af private timer mod
en vekslende timebetaling. Her og der har der også vist sig tegn
på, at forældrene var interesserede i, at deres børn skulle lære
tysk, men stort set var interessen ikke særlig levende, især ikke
når den kunne føre til udgifter.
Ingen af lærerne havde tilsyneladende noget imod nu at gen
nemføre en mere regelmæssig undervisning i tysk, men de frem
hævede så godt som alle, at det måtte forudsætte et rimeligt
honorar til dem. Ganske vist — skrev Barchmann i Lebølgård —
arbejder læreren ikke for lønnens skyld, men et passende veder
lag ville nu stimulere hans lyst og interesse. Et vederlag kunne
læreren også nok trænge til, mente lærer Hansen i Asserballeskov, for »i sit ansigts sved æder han sit brød, hvilket han har
tilfælles med mange andre, men at han skal svede uden at få
brød, dette behøver han vist ikke at frygte for i det distrikt, hvor
jeg har haft den lykke at kaldes til skolelærer«.
Enkelte af lærerne gik så vidt som til at opgive det beløb, de
ville anse for passende. Det lå på 20-25 rdl. courant om året. Her
til føjede lærer Jørgensen, Kær, det synspunkt, at honoraret
burde udredes af sognets degnefond, for at skoleinteressenterne
ikke skulle belastes med en udgift, som ville give strid og ube
hagelighed. Dermed ville også problemet med, at udgiften kunne
afskrække forældrene, være løst. Denne tanke lå jo iøvrigt helt
på linie med sprogreskriptets bestemmelse om, at udgiften til
undervisningen i en overgangsperiode skulle betales af offentlige
midler.
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Præsternes holdning.
Provst Hoeck havde bedt præsterne om at føje nogle bemærk
ninger til lærernes indberetninger. I de tilfælde, hvor det skete,
gav præsterne udtryk for en ret kritisk opfattelse af hertugens
formentlige planer. Det udsendte cirkulære havde ikke nævnt
noget om, på hvilken måde man på Augustenborg tænkte sig at
gennemføre tysk-undervisningen. Flere af lærerne havde in
direkte ladet forstå, at de gik ud fra, at der ville blive tale om en
pligtmæssig undervisning af alle i tysk. Men både pastor Bering
i Tandslet og pastor Poulsen i Asserballe understregede, at der
vel kun kunne være tale om en frivillig ordning af samme art,
som sprogreskriptet foreskrev for de kongelige distrikter.181
Hertil føjede pastor Poulsen med tydeligt sigte til hertugens
kurs i sprogsagen, at når blot relie vedkommende holdt sig til
reskriptet og brugte dansk i rets- og administrationssager, var
der ingen grund for bønderne til nødvendigvis at lære tysk. Pastor
Ilenningsen i Lysabild gik et skridt videre i kritikken af her
tugens sprogpolitik, da han skrev, at netop denne politik havde
været med til at svække interessen for det tyske sprog.182 Hvis
man ikke havde rejst den stærke opposition mod reskriptets
bestemmelser om dansk retssprog, ville landalmuen have anset
indførelsen af tysktimer for en gavnlig foranstaltning, mente
Henningsen. Men nu havde den ene modstand vakt den anden,
og mange troede, at de kunne tiltvinge sig alt, hvad der angik
dem, på dansk. Derfor blev børnene holdt tilbage fra tysk, og
enhver opfordring til at lære tysk blev anset for et forsøg på med
tiden ganske at indføre det tyske sprog.
Ingen af præsterne vendte sig i og for sig mod den tanke, at
det var gavnligt, om alle kunne lære dansk og tysk. Men de
pegede samtidig på det farlige i, at en undervisning i tysk kom
til at gå ud over de andre skolefag, specielt måtte man undgå en
forringelse af danskens stilling. I så henseende lå præsterne helt
på linie med deres kollega i Notmark, Jørgen Hansen, som i den
tidligere citerede artikelrække i »Dannevirke« i 1838 var gået
stærkt imod tysk i landsbyskolerne, fordi det ville forringe den
øvrige undervisning.
Når man kun magtede at lære ét sprog nogenlunde til gavns i
skoletiden, skrev pastor Henningsen, var de fornuftige blandt
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bønderne indstillet på at foretrække det, der var kirke- og skole
sprog. Tilmed var det vanskeligt nok at sikre en tilfredsstillende
oplæring i dansk i en skole som Lysabild, der var indrettet til at
rumme 96 elever, men som for tiden skulle tage 170, og det var
endda ikke alle skolepligtige børn. Derfor måtte man hellere
snart gennemføre den regulering af skolevæsenet, der havde
været talt om i syv år, end indføre en ny undervisningsgenstand,
sluttede han. En del af hans ønsker opfyldtes jo, som det er
nævnt, ikke længe efter, måske i konsekvens af hertugens plan
om undervisning i tysk.183
Det mest omfattende indlæg fra gejstlig side kom fra den
aldrende pastor Schwensen i Hørup.184 Hans bemærkninger for
tjener at kendes, fordi de bygger på dyb fortrolighed med den
befolkning, han havde været præst for siden 1795,185 samtidig
med at de afslører en særdeles klar opfattelse af det danske
sprogs stilling i Nordslesvig. I modsætning til mange af tidens
mærkværdige opfattelser af den sønderjyske dialekts sproglige
placering var Chr. Schwensens synspunkter kyndige og filologisk
uangribelige.
Efter Schwensens mening ville man kun nå dertil, at alle kunne
tysk, når der undervistes på dette sprog. Men det var ikke menin
gen. Skolen skulle forberede til kirkegangen, og da kirkesproget
var dansk, skulle børnene kunne dansk. Det danske sprog i
Slesvig havde gennem generationer alene måttet vige for det tyske
i egne med tysk skole- og kirkesprog, men det ville holde sig,
hvor kirken, andagtsbøgerne og lovbøgerne talte dansk, og
Hørup-præsten kunne ikke kalde dette en fejl.
I det hele taget var det forkert, skønt dette ofte blev hævdet,
fortsatte Chr. Schwensen, at den nordslesvigske dialekt adskilte
sig stærkt fra det danske skriftsprog. Da hertugen hyppigt i sin
agitation skelnede mellem den sønderjyske dialekt og rigsdan
sken, må disse bemærkninger utvivlsomt opfattes som rettet til
og mod Christian August.
Schwensen turde stå inde for, at næsten enhver bonde kunne
læse passende danske bøger. Alsisk måtte betragtes som værende
mere dansk end det holstenske plattysk var tysk. Plattysk lå i
virkeligheden nærmere ved hollandsk end ved tysk, mens alsisk
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i forhold til det danske skriftsprog var at ligne ved de mange
jyske dialekter, som nemt kunne forstås.
Som sine kolleger indså Schwensen vel, at de særlige nord
slesvigske forhold gjorde det ønskeligt, at så mange som muligt,
hvis de evnede det, lærte tysk. I hele hans embedstid havde der
også i menigheden været folk, der kunne forstå og læse tysk, når
indholdet lå inden for landalmuens fattekreds. Det skyldtes
de pågældendes gode evner, lærernes privattimer og skolen i
Augustenborg (»på Augustenborg«, som han skrev efter alsisk
skik). Denne skole havde enkelte fra sognet fået lov at besøge
efter konfirmationen. For øjeblikket var der dog ikke i menig
heden mange børn, der kunne noget videre tysk, men tallet kunne
måske hæves ved en bedre ordning af undervisningen.
Imidlertid fremhævede Schwensen, at undervisning i tysk ikke
burde gøres til en slags belønning for flid. Man skulle være op
mærksom på, at nogle måske af forfængelighed ville søge under
visningen, fordi de såkaldt fornemme helst betjente sig af det
tyske sprog. Ved at lære tysk troede man så, at man gjorde sig
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lige med dem. Social prestige burde efter Schwensens mening
ikke få lov til at fremme tysk på danskens bekostning.
Skoledirektionens indstilling.
Præsternes kommentarer indeholdt en ret utilsløret kritik af
en for vidtgående støtte til det tyske sprog, og de antydede reak
tioner i befolkningen på sprogstriden, som ikke før havde vist
sig så tydeligt. Vi har set tilkendegivelser fra Sydals til fordel for
det danske retssprog,186 men her antydes for første gang en mere
aktiv holdning til fordel for det danske og mod det tyske i kon
sekvens af røret omkring sprogreskriptet.
Da de to skoleinspektører, Bahrt og Hoeck, på grundlag af det
indsamlede materiale i september 1842 affattede en betænkning
om indførelsen af tysk i skolerne, tog de også i høj grad hensyn
til uviljen mod det tyske sprog.187 De opregnede hindringerne for
en ordning med tysktimer, og blandt dem var den vigtigste den
danske sprogånd med den deraf følgende manglende interesse for
tysk sprog. Gejstligheden var, skrev de, mest stemt for det dan
ske sprog, og navnlig var bispen ingen ven af udbredelsen af det
tyske sprog. Biskop Tetens’ anstrengelser for at hævde øens
danskhed kunne jo heller ikke være nogen hemmelighed, og de
to skoleinspektører har utvivlsomt ret i at tillægge ham en del af
ansvaret for præsternes holdning. Tilmed havde, som det hed i
indberetningerne, nogle af præsterne og flere af lærerne dansk
uddannelse. Derfor havde de ikke sans for udbredelsen af tysk,
og de søgte ikke at fremme sproget særligt.
Heller ikke i befolkningen selv havde skoledirektionen imidler
tid mærket større interesse. Grunden hertil lå til dels i det ajlerede nævnte, men Bahrt gjorde yderligere den tilføjelse, at øens
isolerede stilling, den ringe forbindelse med fastlandet og i sær
deleshed det ringe samkvem med hertugdømmernes tysktalende
beboere svækkede lysten til at lære tysk. Denne bemærkning er
bemærkelsesværdig, efter som man i den augustenborgske kreds
havde ladet påstanden om den nære forretningsmæssige forbin
delse med Sydslesvig og Holsten/Hamborg være hovedargumentet
for undervisning i tysk.188
I praksis var det sådan, understregede Bahrt og Hoeck, at
alsingerne kunne klare sig med det danske sprog. Civilembeds166
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mændene forhandlede ganske vist de retslige og administrative
anliggender skriftligt på tysk, men de talte dansk med under
såtterne og oversatte forhør og domme. Fra myndighederne ud
gik der følgelig ingen impuls i retning af det tyske sprog.
Kendskabet til tysk var i konsekvens af alt dette ringe. Under
visningen havde været forsømt, fordi den var afhængig af lærer
nes interesse og folkets behov. Den havde mest været henlagt til
privattimer og derfor hæmmet af, at der ingen interesse var for
at have udgifter ved den åndelige uddannelse. Disse hindringer
måtte hæves, men det måtte, skrev direktionen, ske uden at
genere en ordentlig uddannelse i dansk.
Derfor foreslog de to medlemmer af direktionen, at undervis
ningen kun blev givet til de dygtige. Den skulle være pligtmæssig
for lærerne, men ligge uden for skoletiden, nemlig på de hidtidige
skolefri eftermiddage onsdag og lørdag. Lærerne burde have en
passende godtgørelse, og direktionen foreslog 10 rdl. cour, årligt,
hvilket var betydeligt mindre, end de dristigste af lærerne havde
tænkt sig.
I lighed med flere af lærerne mente direktionen ikke, at denne
godtgørelse skulle udredes af skolekommuneme. I så fald ville
nemlig de gamle hindringer for tyskundervisningen eksistere
videre, og de fattige ville udelukkes. Hertugen burde derfor på
tage sig betalingen, så undervisningen blev gratis. Dermed ville
man jo iøvrigt nå netop den ordning, som sprogreskriptet forud
satte.
Skoledirektionens forslag gik derefter ud på, at undervisningen
i tysk skulle være en pligt for lærerne. Den skulle meddeles i 4
timer ugentlig uden for skoletiden. Alle egnede drenge og piger,
hvis forældre ønskede det, kunne deltage. Præsterne og lærerne
skulle udvælge de egnede, som også flere lærere havde foreslået
det. Desuden skulle præsterne bistå ved indretningen af under
visningen, og provsten skulle visitere. Hertugen skulle bevillige
10 rdl. courant årligt af kirkemidlerne eller andet steds fra til at
dække lærerhonoraret, men betalingen skulle gøres afhængig af
de fremskridt, provsten konstaterede ved visitatsen.
Der blev udfærdiget udkast til en ordre med dette indhold til
skoledirektionen,189 men det blev aldrig andet end et udkast. Ind
førelsen af tyskundervisning kom til at følge mere snirklede veje.
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Kancelliets stilling.
Allerede før denne indstilling fra skoledirektionen til hertugen
forelå, havde Danske Kancelli rørt på sig. Det skete i juni 1842,190
efter at kancelliet havde undersøgt, om en ordning i overens
stemmelse med sprogreskriptets påbud var mulig og hensigts
mæssig på Als og Ærø, hvor jo skoleordningen af 1814 for her
tugdømmerne ikke gjaldt. Skoledirektionen på Ærø og for Als
Nørreherred, hvori biskop Tetens havde sæde, erklærede da, at
den anså undervisning i tysk for mulig og gavnlig.
Derefter havde kancelliet fra det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli fået oplyst, at kongen havde bevilliget de nordsles
vigske lærere 12 rbdl. årligt af den kongelige kasse som vederlag
for undervisningen. Ved aftale med finansdeputationen havde
Danske Kancelli sikret en tilsvarende betaling til lærerne på Als
og Ærø, for så vidt det ikke allerede var pålagt dem at undervise
i tysk. Det var nu kancelliets mening hos kongen at udbede sig
bestemmelser for Als og Ærø, svarende til reskriptet. Men før det
nedlagde forestilling herom, udbad kancelliet sig en tilkende
givelse af, om hertugen havde noget at bemærke angående sko
lerne under hans patronat.
Dermed var Christian August endnu en gang sat i den situation,
at han måtte klargøre sit principielle syn på sprogreskriptets gyl
dighed på sine godser og samtidig overveje konsekvenserne af
en debat herom med kancelliet. I dette tilfælde valgte han i før
ste omgang at tie. Kancelliet kom til at rykke forgæves for et
svar på henvendelsen.191
En overgang overvejede hertugen og hans rådgivere at svare
ved at minde kancelliet om, at sprogreskriptet ikke gjaldt for
hertugens skoler.192 Derefter skulle tilføjes, at de, der ønskede
det, hidtil havde fået privattimer af lærerne, og at en ordning
derfor egentlig ikke var nødvendig. Ikke desto mindre havde her
tugen taget skridt til at ordne undervisningen i tysk hensigts
mæssigt. Hans skoleinspektører havde efter passende under
søgelser givet forslag herom, og disse forslag forelå nu til hans
beslutning. På hvilken måde han end ordnede denne sag, havde
han bestemt, at han selv ville udrede udgifterne. Dem skulle den
kongelige kasse ikke bebyrdes med.
Hertugens tankegang markeres tydeligt af en rettelse i dette
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Et spilleparti i den augustenborgske kreds i 1845. Ved sammenkom
sterne ved det augustenborgske hof drøftedes livligt tidens politiske
spørgsmål, navnlig set fra den augustenborgske synsvinkel. De spillende
er fra venstre: Ernst Reventlow-Farve, hertug Christian August, prinsen
af Nør og Caspar v. Buchwald. Tegning af Carl Hartmann 1845.
Frederiksborg.

koncept. Oprindelig har der stået, at han havde truffet foran
staltninger til en ordning »i den kongelige anordnings ånd«, men
det er rettet til en »hensigtsmæssig« ordning.103 Det kan ikke
være et tilfælde, at enhver antydning af forbindelse med sprog
reskriptet i de hertugelige dispositioner på denne måde fjernedes.
Christian Augusts understregning af, at han selv ville betale
lærerne, er heller ikke udslag af trang til at aflaste den konge
lige kasse, men udtryk for hans ønske om at holde sig helt fri af
det kongelige reskript.
Dette svar blev imidlertid aldrig andet end et koncept. Her
tugen lod det ikke gå af, og det hænger antagelig sammen med,
at en plan om, hvordan hele sagen med tysktimerne skulle gribes
an, var ved at tage form på Augustenborg. Man fandt en vej, som
gjorde det muligt at indføre tysk uden mindste forbindelse med
sprogreskriptet.

12
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Andragender om tysk.
Et stykke ind i 1843 må planen have været klar, og et svar gik
da omsider til Danske Kancelli.194 Heri understregedes naturligvis
stadig, at skoleordningen af 1814 og dermed sprogreskriptets
bestemmelser om tysk ikke gjaldt for de augustenborgske skoler.
Men samtidig antydedes en ny linie derved, at hertugen erklæ
rede, at hvis der var ønsker om at få den hidtidige privatunder
visning afløst af en almindelig undervisning i tysk, ville han selv
betale godtgørelsen til lærerne. I lys af den derpå følgende ud
vikling i sagen bliver denne hentydning til, at tysk kan indføres
efter befolkningens ønsker, særdeles vigtig.
I foråret 1843 begyndte der nemlig på Augustenborg fra de
enkelte distrikter at indløbe ansøgninger om at få indført under
visning i tysk. Det første ønske kom fra Lebøl, hvor jo lærer
Barchmann også hidtil med energi havde søgt at holde undervis
ningen i tysk oppe.195 Heinrich Barchmann var en lærer med
gode tyskkundskaber.196 Han var født i 1814 i Adelby sogn ved
Flensborg. Som dreng havde han en tid gået i skole hos lærer
Hansen i Augustenborg, og som 15-årig blev han i 1829 anbragt
i et lærerhjem i Angel. 1835 fik han lærereksamen fra Tønder og
var derefter en kort tid hjælpelærer i Slesvig. 1836 kom han til
Augustenborg skole, hvor undervisningen var tysk, og 1839 blev
han så lærer ved Lebølgård skole. Hans nære tilknytning til
Augustenborg ses af, at han 1859 måtte forlade sin stilling, hvor
efter han blev ansat af Christian August på dennes nye residens,
Primkenau, i Schlesien.
Allerede i sin indberetning om tyskundervisningen i Lebølgård
skole havde Barchmann nævnt, at timer i tysk ville stemme over
ens med beboernes ønsker, og den 8. marts 1843 forelå der fra
Bahrt og Hoeck et forslag om at indføre tysk i Lebølgård skole.
Begrundelsen var, at beboerne under Majbølgård havde bedt
om det.197 Pastor Bering i Tandslet havde hjulpet med at få
ønsket frem.
Skoleinspektørerne anbefalede, at Barchmann skulle undervise
i 3 timer om ugen i tysk, og i strid med inspektørernes tidligere
opfattelse tilrådede de nu, at timerne blev lagt i den sædvanlige
skoletid. Dygtige elever af begge køn skulle have adgang til
undervisningen efter lærerens og præstens udvalg, og præsten
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skulle føre tilsyn med undervisningen. De andre elever måtte
ikke lide afbræk ved dette arrangement. Betalingen blev sat til
10 rdl. cour, hvis over 20 børn deltog; var der under 20, redu
ceredes vederlaget til 8 rdl. cour. Af et brev fra provst Hoeck til
Bahrt fremgår, at betalingen var fastsat af hertugen personligt.
Der blev derefter i april 1843 udstedt en hertugelig resolution,
der under henvisning til det mundtlige ønske om tysk i skole
tiden, som skoleinteressenterne havde fremført gennem tillidsmænd over for hertugen, indførte 3 timers ugentlig tysk i Lebøl
skole i skoletiden.198 Det havde været overvejet at følge skole
direktionens forslag om en pligtmæssig undervisning af alle
egnede børn, men i den endelige bestemmelse blev det fastslået,
at undervisningen var frivillig. Forældre, der ikke ønskede bør
nene undervist i tysk, skulle meddele det til præsten, der så ud
skød de pågældende ved udvælgelsen af de egnede. Forældrene
skulle altså direkte tage afstand fra tyskundervisningen.
I det næste tilfælde kom der en regelret ansøgning om tysk.
Det var fra Notmark sogn, og man bad her om at få tysk indført
som i Lebøl skole.199 Pastor Hansen havde intet at indvende mod
det, hed det i andragendet, og lærer Matthiesen ville gerne under
vise. Under henvisning til det vidtstrakte skoledistrikt fandt an
søgerne det bedst, at undervisningen kom til at ligge i selve skole
tiden. Ansøgningen var underskrevet af 4 synsmænd og skole
forstandere i Notmark sogn.
Det varede kun få dage, før der forelå en resolution om, at der
kunne indrettes undervisning i tysk i Notmark på de samme vil
kår som i Lebøl.200 En måneds tid senere, i juni måned 1843, kom
derefter bestemmelse om tysk i Lysabild skole.201 Ansøgningen
fra Lysabild kendes ikke, men den har antagelig lignet den
foregående. I hvert fald havde den derpå følgende resolution
samme ordlyd som dem, der tidligere var givet for skolerne i
Lebøl og Notmark.
Først da der i oktober 1843 kom et andragende fra Ulkebøl om
lysk,202 skete der en ændring i den linie, der var lagt med bestem
melserne for Lebølgård skole. Ansøgningen fra Ulkebøl sogn er
særlig bemærkelsesværdig, fordi den selv gjorde opmærksom på,
at den ikke var udtryk for et enstemmigt ønske i sognet. Den var
underskrevet af en mand fra Vollerup og en fra Spang på beboer171
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nes vegne, men med det forbehold, at »nogle enkelte fra Ulkebøl
by« ikke havde villet være med. Det kan ikke undre, når man be
tænker, at Bonefeldt, som havde været ledende i kampen mod
hertugens petitionsfremstød til fordel for det tyske sprog,203
boede i Ulkebøl sogn og kunne øve sin indflydelse dér.
Ansøgerne bad om, at tyskundervisningen i Ulkebøl måtte
blive i skoletiden for ikke at trætte børn og lærer. Man bad om én
times undervisning daglig og begrundede ønsket med, at tysk
ville være til gavn for børnene og deres efterkommere. Men her
fulgte hertugen ikke helt det fremsatte ønske. Resolutionen gav
kun tilladelse til 3 timers tysk om ugen, fordelt på 6 halve
timer,204 og undervisningen kom til at ligge uden for skoletiden.
Der blev læst en halv times tysk hver formiddag efter den ordi
nære skoletids ophør.205
Det lader sig ikke med sikkerhed afgøre, hvorfor hertugen nu,
på trods af det direkte ytrede ønske, besluttede at lægge under
visningen uden for skoletiden. Han har dog næppe været
uvidende om, at ordningen med tysk i skoletiden var faldet
biskop Tetens for brystet, og det ville falde godt i tråd med her
tugens handlemåde iøvrigt i sprogspørgsmålet på Als, at han der
efter har valgt en forsigtigere fremgangsmåde for at hindre åbne
uoverensstemmelser i sagen.
Kancelliets indgriben.
Spørgsmålet, om tysktimerne skulle lægges inden eller uden
for den ordinære undervisningstid, var diskuteret indgående
under forberedelsen af sprogreskriptet. I den slesvigske stænder
forsamling havde meningerne været delte. Den stænderkomité,
der under sessionen 1838 behandlede sageh, androg om, at under
visningen blev lagt i den almindelige skoletid,200 og det blev stænderflertallets ønske. Professor Falck gik imidlertid under debat
ten imod, at limerne blev lagt i skoletiden,207 og han fik støtte af
Thies Steenholdt fra Ravsted,203 som jo senere ændrede stand
punkt og blev hertugens tro følgesvend i sprogpolitikken.
Da sprogreskriptet forelå i 1840, viste det sig, at regeringen på
dette punkt ikke havde fulgt stændernes indstilling. Tysktimerne
var lagt uden for skoletiden for at understrege frivillighedsprin
cippet. De øvrige fags stilling måtte ikke svækkes af, at tysken
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Ulkebøl præstegård, hvor pastor Krog-Meyer var præst.
Tegning fra 1850. Museet på Sønderborg slot.

blev indført som undervisningsgenstand. Som vi har set, var dette
synspunkt også udbredt blandt de sydalsiske præster, og det må
virke overraskende, at en mand som pastor Jørgen Hansen, at
dømme efter ansøgningen fra Notmark i 1843, har været ind
forstået med, at tysktimerne blev lagt i skoletiden.209 Jørgen Han
sen havde været en af de stærkeste kritikere af tanken om tysk
i landsbyskolerne.210 Antagelig skal det blot forstås på den måde,
at han ikke havde noget mod tysktimer i sig selv; andragendets
ordlyd behøver ikke at indebære, at han også accepterede timer
nes placering.
I den augustenborgske kreds havde meningerne åbenbart været
delte. Hertugen selv havde støttet forslaget om, at tysk skulle
læses i undervisningstiden. Men provst Hoeck og hofråd Bahrt
fremhævede som nævnt i 1842 i deres egenskab af skoleinspek
tører, at de ikke ønskede at hemme en ordentlig uddannelse i
dansk, og de anbefalede, at timerne blev lagt uden for skole
tiden.211 Da ansøgningerne begyndte at indkomme, lå disse på
linie med hertugens opfattelse. Ansøgerne ønskede og fik timerne
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i skoletiden. Skoleinspektørerne nævnede intet om, at de oprinde
lig havde anbefalet noget andet.
Dermed kom ordningen i det augustenborgske distrikt klart i
modstrid med sprogreskriptets ånd og bogstav, og situationen på
Sydals kom til at afvige fra den på Nordals. Dér fulgte man nem
lig en kongelig resolution af 7. april 1843, som satte sprogreskrip
tets bestemmelser om tysk i kraft for Als og Ærø. Resolutionen
bestemte, at der skulle gennemføres 3 ugentlige, frivillige timer i
lysk uden for skoletiden.212 Desuden fastsatle den et vederlag på
12 rbdl. til lærerne, så også i den henseende ville praksis i de to
dele af Als blive forskellig, da hertugen jo gik op til 10 rdl.
cour.213
Det var naturligvis tanken, at den kongelige resolution skulle
omfatte hele Als. Sådan opfattede biskop Tetens den også, og her
tugens ordning med tysk i skoletiden måtte så meget mere genere
bispen, som han var den ledende i gejstlighedens kritik af alt for
vidtdreven støtte til tysk. Siden kontroversen i 1839214 var situa
tionen imidlertid den, at bispen ikke mere henvendte sig direkte
til hertugen i de sager, hvor han havde indseende med det her
tugelige distrikt. I stedet indberettede han den augustenborgske
særordning for kancelliet, som derefter udbad sig oplysninger fra
hertugen.215
Danske Kancelli fremhævede i den anledning, at ordningen af
undervisningen stred både mod sprogreskriptet og resolutionen
af 7. april 1843. Her overfor gentog Christian August sin under
stregning af, at reskriptet ikke gjaldt for hans distrikt, men at
han, hvis hans undersåtter ønskede det, ville indrette tyskunder
visning.216 Nu forelå der fra flere skoledistrikter ønsker om mel
lem 3 og 6 timers undervisning i tysk, og ud fra lokale hensyn
havde man ønsket timerne i skoletiden. 1 alle tilfældene med
undtagelse af ét — d. v. s. Ulkebøl — havde han måttet bøje sig
for de anførte grunde. Dog havde han ment, at 3 timer om ugen
var nok, og han havde kun ladet de dygtigere elever af begge køn
få adgang til undervisningen.
Ordningen skulle fungere på den måde, at de elever, som ikke
deltog i tyskundervisningen, samtidig skulle have regning og
skrivning. Denne fremgangsmåde, hed det i skrivelsen, var jo
ikke usædvanlig i skoler med elever på forskellige trin. Hertugen
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kunne ikke give kancelliet ret i, at noget sådant skulle stride mod
reskriptet, eftersom det slet ikke gjaldt dér, hvor han havde ret
til at ordne skolegang og undervisning. Den kongelige resolution
kunne efter hertugens mening kun sigte på Nørreherred og Ærø.
Hermed lod Danske Kancelli sig imidlertid ikke nøje. Det fast
holdt, at regulativet af 1825 på ingen måde gav hertugen ret til
at fastsætte undervisningsgenstande og undervisningstimer.217
Derfor måtte tyskundervisningen også i det augustenborgske
distrikt følge kancelliets påbud og ligge uden for skoletiden. På
dette punkt lod man sig ikke rokke i København.
Det er karakteristisk for hertugens temperament, at han i den
fortsatte meningsudveksling gled ud i spidsfindigheder. I sit gen
svar forudsatte han, hvad han dog samtidig understregede, at
han ingenlunde ville anerkende, at kancelliet havde ret i sin for
tolkning af skolereglementet af 1825.218 Men selv i så fald kunne
han ikke se, at der i reglementets bestemmelser om undervis
ningsgenstandene stod noget om, at al undervisning skulle foregå
på dansk. Der var derfor ikke noget i vejen for, at undervisning i
læsning og skrivning i specielle tilfælde kunne ske på tysk. Lige
så lidt stod der i skolereglementet noget om, at tysk skulle læses
uden for skoletiden.
Følgelig kunne Christian August ikke indse, at undervisningen
nødvendigvis skulle foregå uden for den ordinære undervisnings
tid. Men meget betegnende for hans taktik føjede han til, at
skulle det vise sig uheldigt, ville han straks ændre den placering
af tysktimerne, som interessenterne havde ønsket. Dermed an
tydede hertugen den vej, han ville trække sig ud af sagen.
Kancelliet fastholdt nemlig sit synspunkt og forlangte det fulgt.
Det meddelte herlugen til gunstig efterretning, at al undervisning
naturligvis i almindelighed alene burde meddeles på moders
målet, når ikke det modsatte udtrykkelig var bestemt eller til
ladt.219 Det behøvedes der ingen udtrykkelig regel om. Den ord
ning, hertugen havde indført, bevirkede, at børnene mistede en
del af den tid, der skulle anvendes til uddannelse i modersmålet.
Uden omsvøb forlangte kancelliet nu, at hertugen forandrede
denne indretning.
Efter nogen overvejelse valgte hertugen at følge påbuddet.
Henved 3Ai år senere, i marts 1845, resolverede han, at ordningen
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med tysk i skoletiden i Lebøl, Notmark og Lysabild skulle op
hæves.220 Fra påske skulle undervisningen gives med en halv time
hver af ugens seks dage efter skoletidens ophør. Til gengæld
rykkedes tidspunktet for skolens begyndelse om morgenen til
svarende en halv time frem. Også i denne sag bøjede hertugen
altså hellere af, end han viklede sig ind i en dybere prøvelse af
sin ret til selv at bestemme i sprogsagen.
Tysk i de øvrige skoler.
For så vidt havde han bøjet sig allerede tidligere, og i
marts 1845 bragte han på en måde kun skolerne i Lebølgård,
Notmark og Lysabild på linie med de andre skoler i distriktet.
Allerede da en konflikt om tysktimemes placering på skemaet
kunne forudses, havde hertugen jo i Ulkebøl lagt dem uden for
skoletiden.221 Og i alle de tilfælde, hvor der under polemikken
med kancelliet indløb ønsker om tyskundervisning, blev den lagt
efter skoletid.
Strømmen af anmodninger stilnede nemlig ikke af. Omtrent
samtidig med, at kancelliet tog hele sagen op over for hertugen
i marts 1844, indløb en ansøgning om tysk i Hørup skole.222
Andragendet var skrevet af smed Jørgen Jørgensen i Mjang, den
samme mand, som senere på året på Mjangs vegne stod bag
ønsket om dansk oversættelse af de tyske dokumenter.223 I
ansøgningen, der havde 77 underskrifter, hed det, at kendskab til
tysk var nødvendigt for enhver, der ville lidt ud i verden. Degn
Lassen havde som sin far undervist i tysk, især om aftenen i vin
tertiden, men det havde kun de nærmestboende nydt godt af.
Derfor bad man nu om, at undervisningen i tysk blev lagt i skole
tiden og givet til alle, der havde lyst.
Over for dette fremførte den gamle pastor Schwensen det
synspunkt, som de danske gejstlige på Als samledes om: at
undervisningen ikke burde ligge i selve skoletiden. Han for
synede den danskskrevne ansøgning med en længere kommentar
på tysk,224 hvori han tilrådede at bruge onsdag og lørdag efter
middag til denne undervisning. Disse eftermiddage var normalt
skolefrie, men i Hørup havde man fra 1829 haft den særord
ning, at børnene gik i skole også onsdag eftermiddag, hvorefter
de havde fri hele lørdagen. Det måtte altså i givet fald ændres.
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På Augustenborg fulgte man præstens råd. Den hertugelige
resolution af 14. maj 1844225 bestemte, at den hidtidige praksis i
Hørup skulle ændres, så der blev almindelig skolegang lørdag
formiddag; onsdag og lørdag eftermiddag skulle derefter bruges
til frivillige tysktimer. Med hensyn til betalingen fulgtes den
praksis, som var fastslået i tidligere tilfælde.
De næste steder, der fik undervisning i tysk, var Tandselle og
Tandslet. I december 1844 meddelte de to skoleforstandere for
skolen i Tandselle, at de fleste af skoleinteressenterne havde
ytret ønske om, at hertugen ville indføre 3 ugentlige tysktimer,
som det allerede var sket i nabosognene og i en af sognets
skoler.220 Med dette sidste sigtedes til Lebølgård.227
Pastor Bering i Tandslet støttede dette andragende, som han
tidligere havde hjulpet i Lebøl. Han henviste til, at tysk ville være
almuen til nytte navnlig med at forstå de dokumenter, civilembedsmændene udstedte til dem på tysk,228 hvorved han altså
ganske så bort fra den ret, sprogreskriptet hjemlede de alsiske
bønder. Dog mente også Bering, at undervisningen burde gives
uden for skoletiden. Kun få ville søge denne undervisning, og af
praktiske, pædagogiske grunde måtte den derfor ligge uden for
de ordinære timer.
Efter dette fandt hofråd Bahrt det rimeligt at bede præsten
ytre sig til, hvilke tidspunkter der ville være bedst egnede for
tyskundervisningen.329 Bering foreslog, at der blev lagt IV2 times
tysk hver onsdag og lørdag eftermiddag.230 Dog tilføjede han, at
lærer Carlsen havde oplyst, at flertallet af forældrene hellere ville
have en halv times tysk hver dag efter skoletid, for at børnene
kunne have fri til at hjælpe hjemme onsdag og lørdag eftermid
dag. Carlsen selv var imidlertid ligeglad med placeringen, og
Bering fandt, at en halv time ad gangen var for lidt. Desuden
ville børnene være sløve efter de foregående timer, og han opret
holdt derfor sit forslag.
På dette tidspunkt var også beboerne i Tandslet begyndt at
røre på sig. De to skoleforstandere indgav i slutningen af januar
1845 en ansøgning om tysk med den begrundelse, at det andre
steder var ordnet sådan, at alle kunne få kendskab til tysk.231 Den
hidtidige praksis med privattimer havde ikke haft større tilslut
ning, fordi folk skyede udgiften.
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Pastor Krog-Meyer, Ulkebol, færdedes hyppigt på slottet i Augustenborg. Her venter
han - i præstekjole i forgrunden - på at gøre hertugparret sin opvartning ved den årlige
nytårskur. Tegning af Carl Hartmann. Museet på Sønderborg Slot.

Pastor Bering anbefalede også her at lade undervisningen fore
gå onsdag og lørdag eftermiddag fra kl. 1 til 2V2.232 Hans hen
stilling blev fulgt, hvad Tandslet angik. Men for Tandselles ved
kommende foretrak man på Augustenborg at sætte sig ud over
præstens forslag og følge forældrene. Resolutionerne for de to
skoler blev udstedt samme dag i februar 1845,233 men i Tandselle
blev de 6 ugentlige timer fordelt med en halv time daglig efter
skoletid, mens Tandslet fik dem lagt onsdag og lørdag efter
middag.
Kort efter kom turen til skolen i Kær. Allerede i efteråret 1844
havde pastor Hans Wexels Krog-Meyer i Ulkebøl meddelt skole
direktionen, at en del skoleinteressenter i Kær ønskede undervis
ning i tysk.234 Præsten havde sine oplysninger fra lærer Jørgensen
i Kær, som også havde erklæret sig i stand til at forestå under
visningen.
Krog-Meyer kom hyppigt på Augustenborg, og hofråd Bahrt
har antagelig benyttet et af hans besøg til mundtligt at bede ham
formulere sine tanker om indførelsen af lysk i Kær.235 Også med
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lierlugen drøftede Krog-Meyer sagen, før han fremkom med et
forslag om, at man som i Ulkebøl skulle lægge en halv times tysk
hver dag efter den øvrige undervisning.
Denne ordning havde fungeret tilfredsstillende i Ulkebøl. Yder
ligere kunne Krog-Meyer oplyse, at lærer Jørgensen i forventning
om en endelig ordning allerede et år tidligere, i slutningen af
februar 1844, var begyndt at undervise i lysk. Præsten havde
over for hertugen støttet et ønske fra skoleforstanderne om, at
læreren måtte få honorar også for denne undervisning, og det
havde Christian August indvilliget i.236 Desuden kom nu en reso
lution,237 der fra marts 1845 lagde undervisningen fast med 6
halve limer om ugen efter formiddagsundervisningen. Som KrogMeyer havde ønsket det, fik præsten ret til at afvise uegnede eller
træge elever, der søgte undervisningen.
Omtrent samtidig behandledes en detailleret ansøgning fra
Ketting, underskrevet af synsmændene og skoleforstanderne i sog
net, fire underskrifter i alt.238 Ansøgningen oplyste, at der var et
almindeligt ønske om timer i tysk. Den hidtidige privatundervis
ning havde ligget om aftenen, og det var på grund af mørket og
vejenes tilstand ubekvemt for de udenbys børn. For disse børn,
d. v. s. dem, der kom fra Bro og de enkeltliggende steder Gam
melgård, Gunnestrup, Blegebæk, Stekkenborg og Blæsborg, ville
lysk i skoletiden være bedst. En sådan ordning lod sig imidlertid
ikke gennemføre i en så stor, blandet skole som Ketting, hvor der
kun var én lærer til et samlet børnetal på 110. Især var det
umuligt at gennemføre i vintermånederne.
Derfor foreslog ansøgerne, at undervisningen blev lagt mandag
og torsdag kl. 11-12 samt fredag kl. 1-2 i tiden februar til oktober.
I de tre vintermåneder burde timerne ligge om onsdagen fra kl. 1-3
og fredag kl. 1-2. Denne placering hang sammen med, at skolen i
tiden fra 1. februar til 31. oktober sluttede kl. 11, og del var sæd
vane de fleste steder i distriktet ikke at undervise onsdag efter
middag om vinteren. Hertil føjedes, at der kunne venles godt 30
børn til undervisningen.
Provst Hoeck, der jo var sognets præst, fandt ansøgningen helt
i overensstemmelse med sine ønsker.239 Han anså undervisning i
tysk for at være både nødvendig og mulig. Blot mente han, at det
var for meget med to timer i træk onsdag eftermiddag i vinter179
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tiden, og han foreslog derfor, at den ene time flyttedes til torsdag
kl. 1-2.
En så kompliceret regulering af undervisningen, som man her
foreslog for Retting, blev dog ikke gennemført. Man kan gætte
på, at Bahrt med sin administrative træning er veget tilbage fra
en så stor afvigelse fra den sædvanlige ordning. Her gik åbenbart
grænsen for de hensyn, man ville tage til lokale ønsker. Der blev
optaget forhandling med skoleforstanderne i Retting, og man traf
overenskomst om at følge mønstret fra Tandselle med 6 halve
timer efter normal skoletid.240 I overensstemmelse med denne af
tale udfærdigedes den hertugelige resolution.241
Eksemplet fra Tandselle smittede videre ud i Retting sogn.
Run få dage efter, at resolutionen for Retting skole forelå, indløb
i april 1845 en ansøgning fra Rettingskov med direkte henvisning
til, at naboerne i Tandselle og Tandslet nu havde fået tysk.242 I
lighed med naboerne i Tandselle fandt også skoleforstanderne i
Rettingskov det bedst med 6 halve timer efter skoletid, fordi for
ældrene så kunne have nytte af børnene hjemme om eftermid
dagen. Også den lange skolevej talte for, at undervisningen ikke
forlængede skoledagen alt for meget.
Provsten anbefalede243 med en bemærkning om, at tiden fra
kl. II-IIV2 ville være den mest passende. Resolutionen bestemte
derefter,244 at undervisning i tysk i Asserballeskov skole, hvortil
Rettingskov hørte, skulle gives fra 1. juni 1845 med 6 halve
timer om ugen.
Rort efter kom den sidste af skolerne i Retting sogn, Sebbelev
skole, med i rækken. I juli 1845 forelå en ansøgning fra skole
forstanderne med provst Hoecks anbefaling.243 Han bemærkede,
at skolen i Sebbelev var vel besøgt, og han mente, at næsten alle
børnene med fordel ville kunne deltage i tysktimerne. Resultatet
blev, at denne undervisning sattes i gang fra 1. august 1845.24C
Derefter manglede kun skolen i Asserballe, før alle skolerne i
det augustenborgske distrikt havde undervisning i tysk. Allerede
tidligere havde sognets præst, Sigvard Poulsen, vist sin uvilje
mod bestræbelserne for at fremme det tyske sprog,247 og efter
provst Hoecks opfattelse var det ham, der hindrede, at ønsket om
tysk fremkom fra Asserballe.248 Degn Rjærbølling var derimod,
hævdede provsten, interesseret i at fremme sagen, og degnen
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havde under en visitats henvendt sig til Hoeck, som havde anbe
falet at indsende en ansøgning. Hoeck mente, at degnen havde
bragt sagen på bane i hans nærværelse for at undgå et sammen
stød med sin sognepræst.
Under alle omstændigheder fremkom der omsider en ansøg
ning fra Asserballe.249 Pastor Poulsen lagde i sine bemærknin
ger250 til ansøgningen ikke skjul på sin skepsis over for beboernes
trang til at lære tysk, men han ville ikke gå imod, at der under
vistes i sproget uden for skoletiden. Det ville, skrev han, være et
middel mere til forstandens skærpelse og udvikling. Han kunne
»kun ønske, at den derpå anvendte møje og bekostning må have
nogen reel nytte«.
En hertugelig resolution251 indførte derpå undervisning i tysk
i Asserballe fra 1. september 1845, og dermed var de frivillige
tysktimer en kendsgerning i hele det augustenborgske distrikt.
Også for Helveds vedkommende sikrede hertugen iøvrigt tysk
undervisningen. Helved skoles særlige forhold krævede en speciel
løsning.
Lærer Moldt var straks efter sprogreskriptets fremkomst be
gyndt at undervise i tysk, men havde ikke kunnet få vederlag
herfor, fordi pengene skulle udredes af kirkemidlerne ved Not
mark kirke, som var hertugelig. Under henvisning til, at her
tugen tidligere havde taget sig af lærerembedet i Helved, ansøgte
han derfor hertugen om at få godtgørelse for undervisningen.252
Hans andragende blev varmt anbefalet af provst Hoeck,253 som
oplyste, at Moldt var en dygtig lærer, og at skolen var god. Moldt
var eksamineret fra Lyngby seminarium med karakteren »due
lig«. Hans danske uddannelse gjorde, at han ikke var perfekt til
tysk, men hans elever kunne mere tysk end i mange andre sko
ler, hvor læreren var bedre til sproget. Provsten fandt det uret
færdigt, at Moldt ingen godtgørelse fik på grund af skolens sær
lige patronatsforhold.
På dette grundlag resolverede Christian August,254 at Moldt ind
til videre skulle have 6 rdl. cour, af kirkemidlerne som vederlag
for tysktimeme. Han satte altså dette honorar noget lavere end
det, han normalt gav i sit eget distrikt. Der kan ikke herske tvivl
om, at hertugen gerne har villet bidrage til på denne måde at
fremme tyskundervisningen på egen hånd uden indblanding fra
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kancelliet. Men samtidig er det et karakteristisk udtryk for kon
sekvenserne af de specielle administrative forhold på Als, at lærer
Moldt uden videre henvendte sig til hertugen og ikke til de kongerigske myndigheder for at få denne sag ordnet. Formalia kunne
let blive så indviklede, at de ikke lod sig efterleve. Man skal der
for næppe se nogen nationalpolitisk demonstration i ansøgningen
og næppe heller lægge alt for meget i dens opfyldelse.
Ægtheden i ønsket om tysk.
Med disse mange ansøgninger om at få indført undervisning i
tysk står vi igen med problemet om, hvorvidt petitionerne virke
lig er dækkende udtryk for befolkningens ønsker. Pastor Poulsen
i Asserballe erklærede direkte, at impulsen til ansøgningen fra
hans sogn var kommet andet steds fra end fra en egentlig følt
trang til at lære tysk.255 Dermed mere end antydede han, at
petitionsbevægelsen var sat i gang uden for bøndernes egen kreds.
Petitionernes form og indhold hjælper os ikke til at løse pro
blemet. Ganske vist er kun den ene, den fra Hørup, helt tydeligt
skrevet af en af underskriverne selv.256 De andre er stort set skre
vet af mere øvede hænder, men alligevel så forskellige, at de ikke
kan henføres til et fælles udgangspunkt. Det eneste standardise
rede træk ved dem er, at de — med undtagelse af den nævnte fra
Hørup — er underskrevet af synsmænd og skoleforstandere på
de andre interessenters vegne. For Lebøls vedkommende gjorde
det særlige forhold sig gældende, at ansøgningen var fremført
mundtligt.
Man lægger mærke til, at præsterne i en række tilfælde hjalp
med at fremme ønskerne. Det gælder i udpræget grad pastor
Bering i Tandslet, men også Krog-Meyer i Ulkebøl har vi set i
aktivitet ved indførelsen af tyskundervisningen. Begge disse to
må regnes for dansk-indstillede, og ingen af dem kan have været
drevet af ønsket om at fremme det tyske sprogs udbredelse på
danskens bekostning. Bering fremhævede, som allerede nævnt,257
at tilslutningen nok ville blive ringe, men han ytrede absolut
ingen beklagelse i den anledning.
Provst Hoeck, som — til dels i embeds medfør — var meget
aktiv i forbindelse med indretningen af undervisningen i tysk,
handlede antagelig ud fra en betydeligt større direkte interesse for
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det tyske sprog. Han misbilligede i hvert fald stærkt pastor Poul
sens uvilje mod tyskundervisningen,258 og gennem de to vota, han
affattede sammen med Bahrt, gik en tone af beklagelse over de
hindringer, der hæmmede interessen for tysk på Als. Men heller
ikke hos ham spores en egentlig trang til at tvinge tysken frem,
og i et enkelt tilfælde ved vi, at han afviste et forslag om at
intensivere tyskundervisningen ud over, hvad de hertugelige
resolutioner foreskrev.259
Også de præster, der med betænkelighed havde set på konse
kvenserne af en udvidet undervisning i tysk, støttede i alminde
lighed deres sognebørns ønsker om tysk. I intet tilfælde drog de
ønskets berettigelse eller andragendets redelighed i tvivl. Selv
ikke pastor Poulsen i Asserballe underkendte ansøgernes hen
sigter, omend han tvivlede om dybden af deres ønsker. I den for
bindelse må også degn Kjærbøllings og de andre klart dansk
sindede og dansk uddannede læreres støtte til ønsket om tysk be
mærkes. Dog må her lærerens udsigt til en fast ekstraindtægt
tages med i overvejelsen.
Alt i alt tyder intet på, at tilslutningen til anmodningerne er
sket under pres. Meget taler for, at forældrene stort set har været
interesseret i, at børnene så vidt muligt lærte tysk, og de har ikke
forbundet spørgsmålet om tysk eller ikke-tysk med en national
demonstration i den ene eller anden retning. Den direkte afstand
tagen i Ulkebøl200 var et enkeltstående tilfælde.
Helt ind på livet af alsingemes overvejelser i denne sag kan
man imidlertid ikke komme. Kun i et enkelt tilfælde kan vi
komme et lille stykke, idet der lader sig fremdrage et eksempel
på, at alsiske bønder på eget initiativ og egen bekostning lod
deres børn få undervisning på tysk.
Da der i 1846 var en hjælpelærerstilling ledig i Hørup, indkom
en ansøgning fra privatlærer Christian Christensen, Lambjerg
skov.201 Han var født i Hørup sogn og havde været lærer i Vals
bøl i Sydslesvig. Her var han imidlertid blevet afsat, men siden
påske 1846 havde han holdt privatskole i Lambjergskov. I sin
ansøgning oplyste han, at hans skole afvekslende havde været
dansk og tysk, og han kunne vedlægge en anbefaling med seks
underskrifter fra beboere i Lambjergskov til vidnesbyrd om, at
han havde undervist i de almindelige læregenstande såvel i det
tyske som i det danske sprog.
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Eksemplet står alene. Men sammenholder man det med lærer
nes oplysninger om, at der i et vist omfang havde været opret
holdt en privatundervisning i tysk ved de fleste skoler, må man
fastslå, at ønsket om at skaffe børnene undervisning i tysk har
været til stede i befolkningen, og det har næppe været vanskeligt
at skaffe tilslutning til ansøgningerne til hertugen. En mulighed
for øget uddannelse har de færreste forældre villet kaste vrag på,
og af præsternes kommentarer fremgår, at undervisningen netop
opfattedes som en sådan mulighed.
Denne indstilling har hertugen kunnet udnytte, da han så sin
interesse i at få undervisningen i tysk sat i gang på foranledning
af ønsker fra befolkningen. Efter alt, hvad vi ved, er det rimeligt
at antage, at impulserne til petitionerne er udgået fra Augusten
borg. Pastor Poulsens bemærkning om initiativets opståen har
med al sandsynlighed haft adresse til Augustenborg. De mange
andragender om tysktimer passer så godt til den hertugelige
politik og til hele den situation, hvori Christian August var kom
met over for kancelliet, at der må være en sammenhæng mellem
hertugen og petitionerne. Den kendsgerning, at ønsket om timer
nes placering i undervisningstiden forsvinder fra ansøgningerne,
da hertugen ændrede taktik på dette punkt, taler i samme ret
ning.
I betragtning af lærer Barchmanns nære tilknytning til
Augustenborg og hans påviselige iver for det tyske sprogs frem
gang er det fristende at antage, at begyndelsen til hele udviklin
gen, det mundtlige ønske fra Lebøl, er blevet til i forståelse mel
lem ham og hertugen. Efter denne begyndelse var vejen banet
for lignende tilkendegivelser andre steder fra, uden at en alt for
direkte inspiration altid var nødvendig.
Vi har i forbindelse med sprogpetitionerne til stænderne202 set,
at et træk i Christian Augusts politiske taktik var at fremkalde
eller selv producere opinionsudtryk, som han derefter kunne be
grunde sine handlinger og synspunkter med. Samme mønster
tegner sig i denne sag. Vi må regne med, at et initiativ fra den
hertugelige kreds har kunnet artikulere og udnytte det ureflekterede ønske om tysk, som eksisterede hos mange alsingere, uden
at det hos dem var forbundet med nationale overvejelser. Først
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udnyttelsen af ønsket kunne gøre det til en nationalpolitisk
faktor.
Tysktimernes effektivitet.
Et var, at fra eftersommeren 1845 havde alle hertugens skoler
undervisning i tysk, noget andet var effektiviteten i denne under
visning. Noget sikkert herom kan vi ikke vide, men adskilligt
tyder på, at det har været så som så med værdien af tysktimerne.
Lærernes ofte beskedne kundskaber i sproget har sat grænser
for, hvad der kunne nås, og når bortses fra lærer Barchmann i
Lebølgård har lærernes interesse i forbindelse med tyskundervis
ningen nok mere været rettet mod indtægten end mod dens effek
tivitet. Det er bemærkelsesværdigt, at heller ikke de lærere, der
som sønner af alsiske lærere af deres fædre havde fået undervis
ning i tysk, havde særlige kundskaber i sproget. Lærer Lassen i
Hørup er et af eksemplerne herpå. Det siger noget om det ud
bytte, timerne gav.
Heller ikke de læreransættelser, der fandt sted i 1840’erne,
bidrog formentlig stort til at forbedre undervisningen i tysk. Ind
til o. 1840 havde Christian August ikke bekymret sig videre om
uddannelsen eller sindelaget hos de præster og lærere, han an
satte, var tysk eller dansk. Senere måtte han høre svære bebrej
delser fra sine slesvig-holstenske meningsfæller for, at han der
ved havde forsynet Als med en række faste støtter for dansk
heden og det danske sprog.263.
Det er kendt, at hertugen i sin irritation over hele røret om det
danske sprog i tiden o. 1840 kraftigt erklærede, at nu skulle det
være slut med at ansætte danske præster og lærere.264 Senere i
1840’erne træffer vi tegn på, at det i den almindelige bevidsthed
var fastslået, at Christian August ikke ønskede folk med dansk
uddannelse.265
Praksis blev dog lidt anderledes, bl. a. fordi hertugen stadig
ønskede så vidt muligt at tage hensyn til den augustenborgske
tradition for at administrere skole- og kirkevæsenet under hen
syntagen til de lokale forhold. Både ved præsteembeder og lærer
stillinger havde man tendens til at foretrække en søn, når han
søgte embedet efter faderen, og denne tendens kunne gå på tværs
af det nationale synspunkt.
13
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I en lang række tilfælde skete besættelsen af vakante lærer
embeder i 1840’eme ved omplacering af de lærere, der allerede
var ansat i det augustenborgske distrikt, oprykning af hjælpe
lærere ved andre embeder etc. Dette avancementssystem blev
ikke brudt af ønsket om hurtigt at tilføre nye folk med bedre
forudsætninger i tysk. Det er således karakteristisk, at da Hans
Joachim Hansen i 1846 flyttedes fra Asserballeskov til det bedre
embede som degn i Ketting, gik provst Hoeck i sin karakteristik
af ham slet ikke ind på hans evne til at undervise i tysk.266. En
afgørende kvalifikation var det ikke.
Da embedet i Asserballeskov derefter skulle besættes, havde
man haft mulighed for at få den tyskkyndige Peter Brodersen
Petersen. Han var ganske vist dimitteret fra Lyngby, men var
født i Døstrup sogn og havde siden sin eksamen i 1842 virket
først i Adsbøl derefter i Augustenborg, og ved begge disse skoler
krævedes absolut sikkerhed i tysk. Hans arbejde i Augustenborg
var så tilfredsstillende, at hertugen bevilligede ham lønforhøjelse
som kompensation for, at man alligevel i Asserballeskov foretrak
den hidtidige underlærer i Lysabild, Hans Gundemann Sabro
Hansen.267 Han var søn af den lærer C. P. Hansen, hvis virke i
Asserballeskov hertugen havde været så tilfreds med, at han gav
enken ekstra gode pensionsbetingelser.268 Her fik altså tydeligt
dette hensyn til familiebåndet og den lange tilknytning til Als
lov til at gå forud for bevisligt gode tyskkundskaber.
Også efter H. G. Hansen skulle jo et hul fyldes, og degn Becker
i Lysabild ønskede ham afløst af hjælpelærer Berthelsen i
Hørup.260 Det havde provsten intet imod,270 men nu rejste den
anden skoleinspektør, hofråd Bahrt, for en gangs skyld det
spørgsmål, om ansøgeren kunne undervise i tysk, som det kræ
vedes ved ny-ansættelser efter sprogreskriptet.271 I denne sammen
hæng lod det famøse reskript sig altså fint udnytte på Augusten
borg.
Hoeck kendte ikke Berthelsens kundskaber i tysk, da han ikke
i Hørup underviste i sproget. Der måtte en prøve til, og den fik
det beklagelige udfald, at Berthelsen ikke kunne meddele under
visning i tysk. Imidlertid havde han lovet at lægge sig efter spro
get, og i den retning ville han få god hjælp af degn Becker. Da
han iøvrigt kun skulle undervise elementærklassen, som ikke
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havde tysk, var Hoeck ikke betænkelig ved at ansætte ham, og
Berthelsen blev også kaldet til stillingen i Lysabild.272
Ved alle disse omflytninger blev der altså kun plads for en ny
mand i stillingen som hjælpelærer i Hørup. Vi har set, at man
her kunne have fået en lærer med kendskab til tysk, nemlig
Christian Christensen, som havde prøvet sin færdighed i Lam
bjergskov.273 Ham ønskede man imidlertid ikke, måske på grund
af hans afsættelse fra stillingen i Valsbøl, og man tog en mand
med dansk lærereksamen, Peter Jørgensen, dimitteret fra Skå
rup samme år.274 Ganske vist skulle han ikke undervise i tysk i
Hørup, men alligevel er det bemærkelsesværdigt, at man tog en
uprøvet mand fra et dansk seminarium.
Først i 1847 spores en mere bevidst politik ved ansættelse af
lærere. Initiativet hertil synes at være udgået fra pastor Fr. Peter
sen, som straks fra sin ansættelse i Notmark i 1846 kastede sig
ud i arbejdet med at sikre tysk i skolen, og han blev hurtigt en
af hertugens hjælpere i det politiske spil.
Om Petersen foranledigede, at lærer Berthelsen allerede i 1847
blev afskediget fra den stilling i Lysabild, han havde fået trods
sine manglende kundskaber i tysk, lader sig ikke fastslå med
absolut sikkerhed.275 Men det står uden for al tvivl, at præsten
allerede før afskedigelsen forelå, havde opfordret seminarist Niels
Asmus Jepsen, der var født i hans gamle sogn, Uge, til at søge
stillingen.276 Han var dimitteret fra Tønder i 1846.277 Derefter
havde han virket ved to byskoler i Flensborg. Han oplyste, at da
han stammede fra den danske del af Slesvig, havde hans uddan
nelse været dansk, indtil han viede sig skolegerningen. Derfor
havde han rettet sit blik mod den nordlige del af Slesvig, og han
troede at kunne opfylde de krav, der stilledes dér.
Pastor Petersen gav ham sin fulde støtte og virkede med held
hos hertugen for, at Jepsen blev ansat.278 På lignende måde greb
han ind ved besættelsen af hjælpelærerstillingen i Hørup, da den
allerede i 1847 igen blev ledig, fordi Peter Jørgensen kom til
Sønderborg. Notmarkpræsten fik da seminarist M. Petersen fra
Ladelund i Sydtønder amt anbragt i Hørup.279 I begge tilfælde
sørgede han for at få ansat folk, der beherskede både dansk og
tysk.
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Fr. Petersens virksomhed viser tydeligt, at en forbedring af
undervisningen i tysk først var tænkelig, når der til Als kom præ
ster, som aktivt gik ind for en sådan udvikling. Det alsiske præ
steskab var i høj grad med til at bestemme det ugunstige klima
for det tyske sprog, som end ikke de hertugelige skoleinspektører
lagde skjul på var fremherskende.
En udskiftning af præsterne var imidlertid en langvarig proce
dure, og også her kunne andre hensyn end de nationalpolitiske
gøre sig gældende. Det viste sig, da den gamle pastor Schwensen
i 1846 efterfulgtes af sin søn i Hørup.280 Dog slog ændringen i
ansættelsespolitikken klarest igennem med hensyn til præste
embederne. Før 1848 havde hertugen fået anbragt to tydeligt
slesvig-holstensk orienterede præster på Als, den nævnte Fr.
Petersen i Notmark og H. P. Schlaikier, som 1847 efterfulgte
pastor Poulsen i Asserballe.281 Den senere preussiske general
superintendent for Slesvig, B. P. Godt, virkede kun få måneder
på Als, men også hans ansættelse var dog et udtryk for den nye
kurs.
Imidlertid kunne disse mænd ikke nå at gøre sig gældende i
den korte tid, før urolighederne brød ud i marts 1848. Tilmed
modarbejdedes de mere eller mindre indirekte af deres kalds
fæller med det resultat, at deres reformiver stækkedes. Et eksem
pel herpå, som samtidig belyser den stærkt begrænsede nytte af
tyskundervisningen i praksis, har man fra Notmark. Her havde
pastor Petersen efter sin ansættelse i 1846 med vågen kritik fulgt
lærer Matthiesens undervisning. Pastor Petersen interesserede sig
stærkt for skolevæsenet, var yderst kritisk mod det danske skole
system282 og de danske lærere og ønskede det tyske sprog frem
met mest muligt.
Allerede et par måneder efter sin ankomst til Notmark ind
sendte han en ansøgning om hertugens støtte til forbedring af
bestanden af lærebøger i Notmark skole.283 Netop med hensyn til
lærebøgerne var hans kritik af de danske skoler særlig skarp.284
Hans hovedgrund til at blande sig i skolens anliggender i som
meren 1846 var dog hans bekymring over den dårlige under
visning i tysk. Det var hans indtryk, at sproget behandledes som
tjenestepigen, der af formyndere og plejere tåltes ved sønnens
bord, fordi de ikke vovede at vise hende døren. Bestemmelsen fra
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Notmark gamle skole, hvor lærer Matthiesen til pastor Fr. Petersens ærgrelse sled,
med sin lidet effektive undervisning i tysk. Fotografi.

maj 1843 om tysk i Notmark skole var ikke velkommen for alles
vedkommende, havde Fr. Petersen opdaget.
To gange havde han overværet undervisningen i tysk, og han
måtte give læreren helt ret i, at den ikke, som den blev drevet i
øjeblikket, kunne frembringe noget resultat i overensstemmelse
med reskriptet. Alene deltagelsen viste det. Der var 134 skole
pligtige børn i Notmark plus 20 à 30, som søgte en illegitim bi
skole i Notmarkskov. Af disse børn var 30 tilmeldt tysktimerne,
men kun 19 af dem deltog.
De 19 børn var delt i to klasser, hvoraf den ene beskæftigede
sig selv med skriftlig oversættelse af lette læsestykker fra tysk til
dansk, mens læreren samtidig arbejdede med den anden klasse.
Her benyttedes en tysk læsebog med lette stykker, som læreren
mekanisk oversatte: Der Vater hat einen Sohn; der Vater —
faderen; hat — har; einen Sohn — en søn. Børnene fulgte i deres
bøger hvert ord med fingeren, og når stykket var gennemgået,
blev det gentaget og derefter overgivet til børnenes stille efterlæsning.
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Resultatet var, hævdede pastor Petersen, at heller ikke børnene
i denne klasse i virkeligheden ydede noget. De kunne oversætte
et helt let læsestykke tåleligt. Men under inspektionerne havde
han prøvet at tage et fremmed stykke op, og så var børnenes
hukommelse helt udtømt. Når han spurgte efter de simpleste
sproglige regler om køn, artikel etc., svarede læreren, at det vidste
børnene intet om.
Præstens konklusion, som der sikkert ikke kan indvendes
noget imod, var, at den tysksprogede undervisning var fuldstæn
dig spildt. Det hjalp ikke meget, at der indprægedes enkelte glo
ser i hukommelsen, når eleverne ikke engang kendte de indlærte
ords køn. Målet måtte dog være, mente han, at børnene blev væn
net til tysk tænkning, men det krævede omfattende reformer,
som han ønskede hertugens støtte til.
Først og fremmest måtte en ændring af timefordelingen til, så
de 6 halve timer blev til 3 selvstændige ugentlige timer. For at
gøre udbyttet af disse timer så stort som muligt tilbød han at
overtage dem selv. Han havde lyst til at udnytte sin interesse for
at beskæftige sig med børn.
Desuden måtte der skaffes nye bøger. Han ønskede, at skolen
fik en læsebog, forfattet i tysk ånd på »vort smukke sprog«, seks
små leksika til 1. klasse og en begynderbog for 2. klasse. Han
havde allerede udset en passende læsebog, som i forvejen brug
les i Augustenborg skole.
Så megen reformiver var imidlertid for meget for provst Hoeck.
Han kunne støtte præstens anmodning om hertugens bistand ved
anskaffelsen af skolebøger.285 Navnlig var der efter hans mening
brug for nye testamenter og bøger til undervisningen i tysk. Men
Petersens andre planer mødte han med skepsis. Han ønskede
tydeligvis ikke præstens direkte indblanding i en sag, som burde
holdes mellem skoleinspektørerne og læreren.
Pastor Petersens bemærkninger om den tyske tænkemåde, der
måtte være undervisningens mål, gik Hoeck demonstrativt let
hen over. Fejlen ved tyskundervisningen i Notmark lå efter hans
opfattelse i lærerens manglende kendskab til det tyske sprog. En
forbedring ville absolut kræve skoleinspektørernes hjælp, og den
kunne han love. Men videre ønskede han ikke at gå.
Noget af hans kølighed over for Fr. Petersen kan vel skyldes
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ulyst mod at rives ud af den vante administrative gænge. Men i
betragtning af Hoecks moderate holdning i striden om sproget og
hans loyalitet mod det danske efter 1848, har sikkert også uvilje
mod at få en sprogkamp rejst på Als spillet en rolle for ham.
Nogen fremgang for det tyske sprog af betydning på øen før
1848, førte de hertugelige bestræbelser således ikke til.
1840’erne igennem må man regne med, at den situation, kyn
dige iagttagere som Nis Hanssen og Jørgen Hansen beskrev
o. 1840, holdt sig. Jørgen Hansens erfaring havde dengang været,
at ikke engang de børn i hans barndoms Tandslet, som gennem
flere vintre havde fået privatundervisning i tysk af en dygtig
lærer, havde noget ud af det. Af hans oplysninger fremgår yder
ligere, at interessen for tyskundervisningen var stærkt svingende.
De tal, Jørgen Hansen i 1838 meddelte i »Dannevirke« om tilslut
ningen ved tysktimerne, stemmer godt overens med lærernes angi
velser i 1841.288 Og denne linie har, efter alt at dømme, ikke
ændret sig.
Sammenfatning.
De træk, der i det foregående er fremdraget af debatten om og
modsætningen mellem dansk og tysk på Als i tiden fra 1812 til
1848, er naturligvis til en vis grad så uensartede og spredte, at de
ikke let lader sig sammenfatte. Men netop derved understreges
den mistillid, man må have til alt for enkle forklaringer på den
nationale udvikling i denne periode.
Det er tydeligt, at der fandt en fremadskridende udvikling sted,
fra biskop Plum og provst Ebbesen kort efter 1812 åbnede den
sproglige debat, til en mere bevidst nationalpolitisk linie søgtes
praktiseret i de sidste år før 1848. Men det er lige så tydeligt, at
der ikke går en lige, ubrudt linie fra Plums og Ebbesens aktivitet
til den modsætning mellem dansk og tysk, som alsingerne blev
stillet over for i 1848 og de følgende årtier. Det springer desuden
i øjnene, at argumenterne i den sproglige strid ikke, uden at deres
mening forvanskes, kan løftes ud af de helt konkrete situationer,
hvortil argumenterne er beregnet. Enhver forklaring, der ikke
tager hensyn til disse iagttagelser, vil ikke kunne bringes til at
bære på de enkeltoplysninger, kilderne giver os.
Først og fremmest må man da fastholde de særlige træk i Als’
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(og iøvrigt i hele Slesvigs) traditionsbestemte administrative og
politiske stilling i sig selv og i relation til kongeriget, som kunne
få betydning for hensigten med og udformningen af de sproglige
argumenter. Hertil kommer, specielt for Als’ vedkommende, den
betydning, hertugen af Augustenborgs politiske mål og taktik fik
for den form, hvori alsingerne mødte det sproglige problem. På
Als blev meningsudvekslingen om sproget helt klart draget ind i
en videre politisk sammenhæng, men netop det viser os tydeligere
end noget andet, at man ikke kan regne med et ukompliceret
standpunkt i datidens stillingtagen. Sproget føltes ikke som det
ene afgørende skelnemærke; debatten om sproget skjulte ofte
eller udsprang helt enkelt af andre problemstillinger.
Da den første strid om dansk eller tysk på Als foldede sig ud i
årene efter 1812, skete det i så nær forbindelse med den indvik
lede administrative problematik, at det er umuligt at afgøre,
hvornår det sproglige og hvornår det administrative er det cen
trale i debatten. Ændringer i den administrative tilknytning af
Als måtte uvægerligt forbindes med overvejelser om tysk og
dansk sprog.
Man skal i den forbindelse mærke sig, at man på Augustenborg
af hensyn til de politiske mål, man dér fulgte, måtte lægge sig på
den linie, at Als skulle knyttes så fast som muligt til det øvrige
Slesvig. Det var en beslutning, som trak sproglige konsekvenser
med sig, da sprogdebatten igen blev intens, men den augustenborgske holdning var ikke oprindeligt betinget af et bestemt syn
på det danske eller det tyske sprog. Den sproglige argumentation
var her tydeligt sekundær, men derfor ikke mindre betydnings
fuld.
Dermed understreges, at også i den sprogdebat, som tog fart
efter 1838, blandede sig andre momenter af både lokal og mere
vidtrækkende politisk betydning, hvorved bedømmelsen af argu
mentationen kompliceres. Sammen med sprogspørgsmålet aktu
aliseredes spørgsmålet om Slesvigs nærmere tilknytning til Dan
mark eller til Holsten. På det lokale plan kunne det dukke op i
form af en afstandtagen fra danske skatter og andre indretnin
ger. Når man diskuterede disse spørgsmål i den ene eller den
anden sammenhæng, kom man uvægerligt ind på det sproglige.
Uden nærmere prøvelse lader det sig ikke i det enkelte tilfælde
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Augustenborg Slot. Efter tegning fra ca. 1845. Museet på Sønderborg Slot.

afgøre, hvad der er først, og hvad der er sidst i argumentatio
nen. Argumenterede man for via sproget at finde støtte for den
statspolitiske løsning, man stræbte imod, eller førte man stats
politiske synspunkter frem for at sikre den sproglige udvikling,
man ønskede? Kun står det helt fast, at de to argumentations
kæder hyppigt krydser hinanden.
Konkret viser problematikken sig, når man skal karakterisere
biskop Tetens’ virksomhed. Han fortsatte klart linien fra Plum/
Ebbesen, og hans sammenstød med hertugen også på det sprog
lige område havde i høj grad deres forudsætning i de admini
strative kompetenceproblemer. Bag disse problemer lå imidler
tid igen en forskellig opfattelse af Slesvigs politiske stilling, og
derfra gled man lige ind i en tovtrækning om at fremme eller
hæmme det tyske sprog på Als. Tetens kan uden videre anbringes
i kredsen af danskhedens forkæmpere, men man må ikke overse,
at hans holdning var langt mere sammensat end den, vi træffer
i f. eks. Flors kamp for det danske sprog for dets egen skyld.
Denne sidste tankegang træffer vi ikke på Als i den behandlede
periode, heller ikke hos Tetens og de præster, der lå på linie med
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ham. De definerede ikke det danske i modsætning til det tyske
og havde intet mod også at give plads for tysken, når blot det
danske sprog ikke led afbræk. I så henseende harmonerede de
med deres alsiske sognebørn, som heller ikke opfattede det sprog
lige problem som et enten/eller. Smeden i Majbøl kunne med få
måneders mellemrum som ordfører for stort set de samme under
skrivere ønske henholdsvis tysk i skolen og dansksprogede rets
dokumenter, uden at det formentlig har været følt som en selv
modsigelse. Det er for let uden videre at forklare de mange
underskrifter med, at underskriverne var under pres fra Augusten
borg. I den lidt ældre forskning har man haft svært ved uden
kommentarer at acceptere dette faktum, fordi det ikke passer
med tanken om folkeåndens opvågnen. Efter den må ønsket om
tysk ses som noget fremmed, presset frem udefra.
Ser vi imidlertid på Nis Hanssens opgør med den hertugelige
kreds o. 1840, må man erkende, at tanken om de to sprogs lige
adkomst antagelig har svaret til en udbredt holdning i almuen.
Man skal næppe tænke sig, at bønderne har dannet sig en klar
forestilling om, at de var slesvigere i modsætning til jyder og fyn
boer, eller at de var danske i modsætning til holstenerne. Den
slags abstrakte begrebsdannelser var forbeholdt dannede mænd
som Flor og Nis Hanssen.
Holder vi os til de alsiske bønders reaktioner på de sprogpoliti
ske muligheder og udspil, de stilledes overfor, må vi sige, at
deres adfærd tydeligst gav dækning for den holdning, Nis Hans
sen formulerede som sin. Bønderne holdt fast ved det nedarvede,
og der skulle tid og en ny situation til, før Flors og P. C. Kochs
grundtvigsk inspirerede tale om modersmålets egenværdi for
mennesket kunne bryde denne tendens til at se eksistensen af
det tyske sprog ved siden af det danske modersmål som et selv
følgeligt led i det, der hørte Slesvig til. I 1840’erne var man ikke
så vidt endnu; det sproglige var ikke i det daglige den tap, hvor
om alle problemer drejede sig, kun ét af mange elementer i
situationen.
I denne forbindelse skal nævnes det tilsyneladende ejendomme
lige fænomen, at hertugens tro adjudant, dr. Steffens, i marts
1848 viste sig loyal mod den danske konge.287 Han erklærede, at
det nu var klart for ham, at alsingerne var danske og ikke ville
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være andet. Selv om man indrømmer muligheden af en portion
opportunisme i hans optræden, kan hans stillingtagen nok fore
komme overraskende på baggrund af den aktivitet, vi har set
ham udfolde. Alsingerne havde da heller ikke større tillid til ham,
og han måtte fjernes fra øen.288 Hans tid som hertugens våbendrager glemtes ikke så let.
Og dog kan der anføres grunde, som forklarer hans holdning.
Dr. Steffens havde netop brugt den sproglige argumentation i en
politisk hensigt, og han havde aldrig tænkt på at underkende
alsingernes danske sprog. En moderne opfattelse af det sprog
liges betydning havde han aldrig ytret, og derfor blev det i 1848
ikke et spørgsmål om valg mellem dansk og tysk, men om loy
alitet mod den ene eller den anden politiske opfattelse og mod
den befolkning, han gennem sit embede var knyttet til. Denne
forklarings gyldighed afhænger naturligvis af, om Steffens har
haft andre end opportunistiske tilbøjeligheder i sin personlighed.
Det ved vi ikke noget om. Men forsøget med en sådan forklaring
er gjort her for at vise, at en mere nuanceret opfattelse af den
nationale udvikling også vil kunne bidrage til at gøre en mand
som Steffens’ handlinger mere forståelige.
Tilmed er Steffens først ganske kort før 1848 for alvor stillet i
en kritisk valgsituation. Af vor gennemgang er det nemlig også
fremgået, at først efter 1846 satte en virkelig tysk-villende bevæ
gelse ind. Det er vigtigt. I reaktion mod den kunne en reflekteret
dansk bevidsthed udvikle sig af den mere fredelige, praktisk
orienterede drøftelse af forholdet mellem de to sprog, som havde
karakteriseret perioden forud. Indtil 1846 var der ingen skarp
modstilling af de mange problemer, der løb sammen i debatten.
Først i 1847 begynder vandene for alvor at deles på Als.
Sættes vore erfaringer fra Als på denne måde i relation til møn
stret for den nationale udvikling i Slesvig som helhed, udkrystal
liserer sig den erfaring, at kun en komplicerende beskrivelse
uden forud etablerede synspunkter på udviklingens retning og
resultat kan yde retfærdighed mod al den viden, vi kan hente
i kilderne. Det må opfordre til en videre detailleret behandling
af Sønderjyllands historie i disse afgørende år med vilje til at
indtage nye og skærpe de gamle synspunkter.
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C. IV., nr. 119.
39. Sm std.
40. Som note 16.
41. D a K ane t. h ert. 29. okt. 1837. LA Åb Acta C. IV. n r. 119.
42. D a K ane t. h ert. 2. feb. 1839. Sm std.
43. K opi a f bestalling til M atthias M atthiesen, dat. 23. nov. 1839.
Sm std. — Jø rg en H ansen a n fø re r i sine erin d rin g e r SJy Årb. 1904,
s. 79, a t h a n foranledigede sagen ordnet. D et k an efte r d et h e r
fre m d rag n e ikke væ re rigtigt.
44. B etæ nkning fra provst H oeck 22. ap r. 1846. LA Åb Acta G. IV.,
n r. 94.
45. L am pe, anf. a., s. 125.
46. Ndf. s. 181 f.
47. A rends I, s. 108.
48. I, s. 29.
49. T etens i enslydende sk rivelser til h ert. og o v erin sp ek to ratet, dat.
6. ju n i 1839. LA Åb Acta C. IV, nr. 87. P rö b ste a u f Alsen 1808-39.
50. Jørgen H ansen t. B a h rt 7. ju n i 1839. Sm std.
51. B estalling a f 15. ju n i 1839, k o n firm eret a f kongen 5. ju li 1839.
Sm std.
52. H ert. t. T etens 14. ju n i 1839. — B a h rt t. H an sen sm. dat. Sm std.
53. F orestillin g a f 5. ju li 1839. RA D a K ane F o restillin g er f ra 1. dpt.
1839. — Kgl. res. a f 9. ju li 1839, m eddelt i skrivelse fra D a K ane
t. hert. 11. ju li 1839. Acta G. IV, n r. 87.
54. T etens t. h ert. 13. ju li 1839. Sm std.
55. O verinsp. t. T etens 16. okt. 1839 (kept). Sm std.
56. N df. s. 121 og 131.
57. S Jy Årb 1904, s. 79.
58. Indgående refereret i I.
59. Om h a m se I, s. 30.
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60. Res. af 4. dec. 1831. LA Åb A cta C. IV, n r. 97. A sserballeskov. —
D et følgende, bygger, h v o r in te t an d e t anføres, p å ak ter fra dette
læg.
61. D a K ane t. hert. 21. jan . 1832.
62. H ert. t. D a K ane 24. feb. 1832.
63. P a sto r H enningsen t. B a h rt 29. dec. 1831. — B estalling af 24/25
feb. 1832 (kept). A llerede 25. jan . m eddelte H enningsen, a t K. var
indsat.
64. LA Åb A cta C. IV, n r. 98. A sserballe.
65. A nsøgning af 2. nov. 1835. I ansøgningen opgiver h an d im issions
å re t til 1829. Jens L am pe: T ø n d er se m in ariestat 1798-1963, 1963,
s. 54 h a r 1828.
66. F ru H ansen t. B a h rt 9. feb. 1832.
67. P a sto r P oulsen t. B a h rt 8. feb. 1832.
68. R esolution a f 16. feb. 1836 (kept).
69. L am pe: T ønder sem inariestat, anf. st.
70. Res. af 12. ju li 1836 (kept). — H ert. t. Da K ane 17. m a j 1838
(kept).
71. S Jy H ist IV, s. 242.
72. B rev fra F lo r t. K och 8. m aj 1838. T ry k t L au rid sen S Jy vågnede
I, s. 140.
73. Sm std.
74. SJy H ist IV, s. 242. — H anssen t. Koch 28. m aj og 2. ju li 1838.
SJy Årb 1930, s. 267 og 270.
75. F lo r t. K och 4. m a j 1838. L au rid se n anf. a., s. 139. — H anssen
t. Koch 28. m aj, 7. ju n i og 2. ju li 1838. S Jy Årb 1930, s. 267 f. og
270. — Jvf. M ackeprang i SJy Årb 1952, s. 13 f.
76. K jøbenhavnsposten 1838, nr. 162 (15. ju n i).
77. C iteret a f p asto r Boysen, Slesvig, d er som referen t fo r kom iteen
fo r sprogsagen red eg jo rd e for m eningstilkendegivelserne. T idende
fo r F o rh a n d lin g e rn e ved P ro v in d sialstæ n d ern e fo r H ertugdøm m et
Slesvig 1838, s. 590. (H erefter cit. Stdt.)
78. SJy Å rb 1904, s. 74.
79. SJy H ist IV, s. 242. — Stdt 1838, s. 591.
80. Om Nis H anssen se H. V. G regersen: S ønd erjy d en Nis H anssen
»Bondesøn«. P atrio t, skolem and og præ st. S progforeningens
A lm anak 1955, s. 37-56.
81. K jøbenhavnsposten 1839, nr. 294 (25. okt.).
82. SJy Årb 1904, s. 74.
83. Den pågæ ldende årg. a f ugebladet h a r ikke k u n n e t skaffes.
84. Steffens t. hert. udat. 1839. T ry k t W egener, anf. a. s. 124 f.
(W egener antager, a t brev et er fra dec., m en efte r sam m enhæ ngen
er nov. sandsynligst.)
85. K jøbenhavnsposten 1839, nr. 341 (11. dec.).
86. F yens Stifts Adresse- og politiske Åvis sam t A vertissem entstidende
68. årg., n r. 202, 1839, s. 810 f. (18. nov. 1839).
87. Dvs skæ ldsord.
88. B e t: Også den and en p a r t skal høres.
89. I, s. 18.
90. S Jy H ist IV, s. 176 og 242.
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91. K och t. F lo r 13. m a rts 1839, F lo r t. K och 15. m a rts 1839. P. L a u 
ridsen IV, s. 31.
92. K jøbenhavnsposten 1839, n r. 52 (21. feb.) og n r. 53 (22. feb.).
93. Nis H anssen t. Koch 8. m a rts 1839. P. L au rid se n IV, s. 29.
94. Steffens t. h ert. udat. (dec.) 1839. W egener an f. a., s. 124 f.
Se sm std., s. 27 f. — H arboe K ardel: A ugustenburger B erichte.
H eim atk u n d lich e A rbeitsgem einschaft fü r N ordschlesw ig. J h rg
1960, 125 f. re fe re re r erklæ ringen fra det h ertugelige ark iv uden
a t angive hertu g en som fo rfatter.
95. F yens S tiftstidende 1839, n r. 222 (17. dec.), s. 887 f. — A ltonaer
M ercur 1840, n r. 19 (22. ja n .),
96. SJy Årb 1904, s. 75 f.
97. Steffens t. h ert. 8. m a rts 1840. De D anneskiold-Sam søeske P riv a t
arkiver. T illæg: 1936. 2. H ertug C hristian A ugusts ark iv . A. 4.
Breve fra an d re brevskrivere. — Jeg sk ylder h o fjæ g erm esterin d e
E lisabeth L assen, B rattingsborg, en v a rm ta k fo r tilladelsen til at
b enytte ark iv e t og fo r velvillig h jæ lp ved a t sam le ark iv a lie r til
m it b rug i Å rhus.
98. F æ d rela n d et 1840, n r. 80 og 81 (25. feb.).
99. Dvs en rigtig bule.
100. Som note 97.
101. Som note 98. D et ene a f de citerede breve h a r så n æ r in d h o ld s
m æ ssig overensstem m else m ed Jø rg en H ansens erin d rin g er, a t det
m ed stor san d synlighed k an tillægges ham .
102. NStM ag 9. Bd., 1840, s. 325.
103. Som note 97.
104. F rem h æ v elsern e sv a re r til Nis H anssens i sendebrevet.
105. Ovf. s. 122. Sml H. V. G regersens anf. a.
106. Som note 97.
107. Sm std.
108. S Jy H ist IV, s. 256 f.
109. F r. F isch e r t. F lo r 11. okt. 1840. L au rid se n II, s. 165.
110. Steffens t. h ert. udat. (okt.) 1840. — H o fråd B a h rt t. h ert. 21. okt.
1840. W egener anf. a., s. 127 ff. Sml. s. 31. — S Jy H ist IV, s. 259.
111. S tdt 1840, s. 58.
112. S Jy H ist IV, s. 260.
113. Ovf. s. 132.
114. W egener, anf. a., s. 27 f. — S Jy H ist IV, s. 259.
115. O tto Scheel: Die S chlesw iger S tändetagungen von 1838 und 1840
zur E in fü h ru n g der dänisch en G erichts- u n d V erw altu n g ssp rach e
in N ordschlesw ig. 200 J a h re Schlesw ig-H olsteinische Anzeigen.
S æ rnr. a f S chlesw ig-H olsteinische Anzeigen. Ju stitzm in isterialb latt
fü r Schl.-H olst., 1950, s. 115.
116. Ovf. s. 132.
117. Som note 98.
118. Som note 94.
119. Ovf. s. 130.
120. I, s. 8 og 12 m ed n o te 27.
121. G. Chr. B u rch a rd i: L eb en serin n eru n g en eines Schlesw ig-H olstei
ners. H rsg, von W illi. K lüw er, 1927, s. 47.
122. Som note 98.
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123. S Jy Å rb 1904, s. 75.
124. F r. P etersen : E rlebnisse eines schlesw igschen P red ig ers . . . 1830
bis 1850,«. 2. Aufl., 1856, s. 117.
125. Som n o te 121.
126. Som n o te 98.
127. Skrivelse a f 26. m a j 1840. D as H erzoglich sch l.-holst. H au sarch iv
III. D. 3b. Schlesw .-holst. L andesbibliothek , Kiel. (H erefter cite
re t H au sarch iv , K iel). — Sml. fo r det følgende Joh. H. G ebauer:
C hristian A ugust. H erzog von Schlesw ig-H olstein, 1910, s. 103 f.
128. Kopi a f Callisens skrivelse af 31. m a j 1840. H au sarch iv III. D. 3b.
Kiel.
129. A kterne i H au sarch iv III. D. 3b. Kiel.
130. B a h rt t. h ert. 6. ju n i 1840. Sm std.
131. T hom sen t. h ert. 20. ju n i 1840. Sm std.
132. Som n ote 130.
133. H ert. t. B a h rt 12. ju n i 1840. Med h e rt.’s h å n d påteg n et: Dieses
B rief w u rd e n ic h t abgesandt. Sm std.
134. H ert. t. B a h rt 14. ju n i 1840. Sm std.
135. Se I, s. 29 ff.
136. A fskrifter a f p ro tester fra K ittel Skovbølgd., Giinzel p å Søgård,
fra G røngrøft mv. — Scliow t. h ert. udat. — Ja sp e r t. h ert.
26. aug. 1840. H au sa rc h iv III. D. 3b. Kiel.
137. Kopi a f h e rt.’s p ro m em o ria a f 28. sept. 1840 t. SHL K ane. Smstd.
138. SHL K ane t. h ert. 10. okt. 1840. Sm std.
139. Kopi a f skrivelse f ra h ert. t. SHL K ane 19. okt. 1840. Sm std.
140. T hom sen t. h ert. 20. ju n i 1840 m ed uditast t. sv ar t. am tshuset.
Sm std.
141. Kept. t. T hom sens erk læ rin g 11. aug. 1840. Sm std.
142. Kopi a f erklæ ringen, dat. 18. sept. 1840. Sm std. E rk læ rin g en v ar
fo rd re t i en skrivelse a f 31. juli, og senere v a r d e r ry k k et fo r den.
LA Åb Acta G. IV., n r. 430. V erfügungen b etr. d ie G ebrauch der
d änischen S p rach e bei allen R egierungs- u n d R echtssachen
1840-46.
143. SJy A rb 1895, s. 218. B eretningen er dat. 7. aug. 1841.
144. S Jy H ist IV, s. 264.
145. R egeringen p å G ottorp t. o v erin sp ek to ratet 9. ju li 1841. M eddelt
til herred sfo g d eriet 15. ju li. Sml. G ebauer, anf. a., s. 113.
146. Reg. t. P re h n 1. m a rts 1840. — P re h n s svar (kept.) 18. m a rts 1840.
LA Åb Acta C. IV. n r. 430.
147. A dressen er dat. »F yrsti. A ugustenburgsche D istrict den 5ten
D ecem ber 1844«. Sm std.
148. Se ndf. s. 184.
149. H ert.’s resolution dat. 29. sept. 1846. P åteg n in g om p u b lik a tio n på
allem an d stin g et 5. nov. 1846. LA Åb Acta G. IV. n r. 430.
150. Sml. G ebauer, anf. a., s. 91.
151. I, s. 1.
152. RA. D a K ane 1. dpt. reso lu tio n sp ro to k o l 1845.
153. D a K ane t. hert. 25. nov. 1845. RA. D a K ane 1. dpt. brevbog 1845.
154. H ert. t. D a K ane 6. feb. 1846 (kept). LA Åb A cta C. IV. n r. 88.
155. D a K ane t. h ert. 14. m a rts 1846. RA D a K ane 1. dpt. brevbog
1846.
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156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
14

Da K ane t. h ert. 7. m a j 1846. Sm std.
I, s. 33.
A rtiklerne findes i D vk 1838, nr. 2, 3, 5, 6 og 7.
Dvk 1838, n r. 2 (28. ju n i).
I, s. 32.
Dvk. 1838, n r. 5 (19. juli).
Ndf., s. 158 ff.
Ovf., s. 122 f. og 134 f.
Se s. 143.
H e rt.’s o rd re a f 6. feb. 1841. LA Åb Acta C. IV. n r. 94. D eutsche
S prache in den Schulen a u f Alsen 1841-46. — H v o r in tet an d e t e r
an fø rt, bygger det følgende på ak te r h erfra .
S koleinspektørernes ind b eretn in g af 24. feb. 1841. — S var p å
H oecks cirk u læ re a f 9. feb. 1841.
K nutzens in d b eretn in g a f 17. nov. 1841.
In d b eretn in g a f 13. nov. 1841.
Do. af 16. nov. 1841.
Do. af 14. nov. 1841.
Do. af 20. nov. 1841.
Do. af 23. nov. 1841.
Do. af 25. nov. 1841.
W ilhelm sen: »Der deutsche K inder freund« v ar en m eget u d b red t
skolebog.
In d b eretn in g af 15. nov. 1841.
Ovf., s. 114.
In d b eretn in g a f 1. dec. 1841.
Do. af 24. nov. 1841.
Må væ re E iler C hristo p h er K aasbøll M unthes: De vigtigste in d e n 
landske tild rag elser og de m æ rkeligste d an sk e og n o rsk e p erso n ers
levnetsbeskrivelser fra de æ ldste tid e r til vore dage. E n læse- og
læ rebog i fæ drelandets h isto rie fo r begyndere og ustu d ered e.
K bhv. 1806. D en er oversat t. tysk a f H. E. W o lf og udgivet i
A ltona 1810. 2. verbes, u. verm . Aufl. 1822. Se E rslew : Aim. F o rfatter-L exikon 1814-58 II, s. 316.
In d b eretn in g af 16. nov. 1841.
B erings betæ nkning, dat. 14. nov. 1841. — P oulsens do., dat.
15. nov. 1841.
B etæ nkning, udat. (nov. 1841).
Ovf., s. 112.
B etæ nkning, udat. (nov. 1841).
A rends II, s. 299.
Ovf., s. 121 og s. 135.
B etæ nkning a f 16. sept. 1842 (kept).
Ovf., s. 129.
O rdre t. skoleinsp. U dat. u d k ast i 4 p u n k te r.
Da K ane t. h ert. 4. ju n i 1842.
R ykkersk riv elser af 30. sept. 1842 og udat. ja n . 1843.
K ept t. svar, dat. sept. 1842.
R ettelse fra »im Sinne der königlichen A bordnung« til »zweckm ässig«.
K ept m ed B a h rts h ån d , dat. 14. feb. 1843.
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195. Ovf., s. 162.
196. A nsøgning og bestalling til em bedet ved L eb ø lg ård skole a f hhv.
27. ja n . og 26. feb. 1839. — L am pe: T øn d er S em in ariestat, s. 64.
H er placeres B. i L ebøl allerede i 1835.
197. Indstilling a f 8. m a rts 1843.
198. Res. a f 10. a p ril 1843. — U dkast t. res. udat. m a rts 1843. — Kept
t. den endelige res. udat. ap ril 1843. H au sarch iv III. D. 3b. Kiel.
199. A nsøgning a f 23. m aj 1843.
200. Res. a f 27. m aj 1843.
201. Res. af 20. juni 1843.
202. Ans. a f 17. okt. 1843.
203. Ovf., s. 122 f. og 131 f.
204. Res. af 28. dec. 1843.
205. K rog-M eyer t. B a h rt 18. m arts 1845.
206. Stdt. 1838, s. 586.
207. Sm std., s. 594 f.
208. Sm std., s. 596.
209. Ovf., s. 171.
210. Ovf., s. 155.
211. Ovf., s. 167.
212. Da K ane t. hert. 5. m a rts 1844.
213. Ovf., s. ??
213. Ovf., s. 171.
214. Ovf., s. 117 f.
216. H ert. t. D a K ane 20. m a rts 1844 (kept).
217. D a K ane t. hert. 27. a p ril 1844.
218. R ettet kep t t. skrivelse fra hert. t. kane. a f 18. ju n i 1844.
219. Da K ane t. hert. 18. ju n i 1844.
220. Res. a f 18. m arts 1845.
221. Ovf., s. ??
221. Ovf., s. 172.
223. Ovf., s. 148 ff.
224. D at. 30. a p ril 1844.
225. Res. af 14. m a j 1844.
226. Ans. af 10. dec. 1844.
227. Ovf., s. 170.
228. B ering t. B a h rt 8. jan . 1845.
229. Påtegning, dat. 1. feb. 1845, a f B a h rt på B erings brev.
230. B ering t. B a h rt 5. feb. 1845.
231. Ans., dat. 31. jan. 1845.
232. B ering t. B a h rt 8. feb. 1845.
233. Res. af 12. feb. 1845.
234. K rog-M eyer t. skoledir. 27. okt. 1844.
235. K rog-M eyer t. B a h rt 18. m arts 1845.
236. B revet h a r en påtegning a f B a h rt om, at 8 rdl. cour, er betalt.
237. Res. af 20. nov. 1845.
238. Ans. af 14. feb. 1845.
239. P åtegning, dat. 18. feb. 1845.
240. H oecks påtegning a f 18. ap ril 1845.
241. Res. a f 21. ap ril 1845.
242. Ans. a f 26. ap ril 1845.
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243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

P åtegning, dat. 4. m a j 1845.
Res. a f 5. m aj 1845.
Ans., dat. 9. ju li 1845, m ed provstens påtegning af 12. ju li 1845.
Res. af 12. ju li 1845.
Ovf., s. 163.
H oeck t. B a h rt 19. aug. 1845.
Ans. af 12. ju li 1845.
B em æ rkninger a f 15. au g u st 1845.
Res. af 23. aug. 1845.
Ans. a f 1. ap r. 1846.
Bet. af 22. ap r. 1846.
Res. af 24. ap r. 1846.
Ovf., s. 181 og note 250.
Ovf., s. 176.
Ovf., s. 177.
Ovf., s. 180.
Ndf., s. 190 f.
Ovf., s. 171 f.
Ans., dat. 14. sept. 1846. LA Åb Acta C. IV. n r. 104.
Ovf., s. 135.
B urch ard i, anf. a., s. 46 f. — F r. P etersen: E rlebnisse, 64.
W egener, anf. a., s. 29 og 126.
B a h rt t. hert. (udat.) ju n i 1847. T ry k t W egener, anf. a., s. 196.
H oecks k a ra k te ristisk af 17. ju n i 1846. A nsæ ttelsesbrev a f 22. juli
1846. LA Åb Acta C. IV., nr. 110.
Ans. og k ept t. bestalling af 21. ju li 1846. LA Ab Acta C. IV.
nr. 97. — B ecker t. B a h rt 19. ju li 1846 sm std. n r. 116.
Ovf., s. 119.
Beckers i note 267 om talte brev.
H oeck t. B a h rt 22. ju li 1846. LA Åb Acta C. IV. n r. 119.
B a h rt t. H oeck (kept) 26. ju li 1846. Sm std.
H oeck t. B a h rt 27. ju li og 29. ju li 1846. Prøvebevis dat. 29. ju li
1847. — Kept. t. udnæ vnelsen 7. aug. 1846. Sm std.
Ovf., s. 183.
Liste over ansøgere 1849. LA Åb A cta C. IV. n r. 128.
A fskedigelse af 28. a p ril 1847. LA Åb Acta C. IV. nr. 119.
Ans. af 22. m a rts 1847. LA Åb Acta C. IV. n r. 116.
L am pe: T øn d er S em inariestat, s. 79.
Breve t. B ah rt. LA Åb Acta C. IV. n r. 116.
A nsæ ttelsesbrev af 21. okt. 1847. — Brev fra M. P etersen t. F r.
P etersen 13. sept. 1847. LA Ab Acta C. IV. n r. 104.
Ovf., s. 153.
A rends I, s. 228. Jvf. H olger H jelh o lt: S øn d erjy llan d u n d e r tre 
årsk rig en I, 1959, s. 62 og 94.
F r. P etersen: E rlebnisse, s. 78 ff.
Ans. af 6. ju li 1846. LA Åb Acta C. IV. nr. 119.
Som note 282.
H oeck t. B a h rt 14. okt. 1846. LA Åb Acta C. IV. n r. 119.
Dvk. 1838, nr. 5 (19. juli) og n r. 7 (2. aug.).
H jelholt, anf. a., s. 60 f., 94 og 96.
Da Biog Leks XXII, s. 503 f.
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Omkring »Præsident« Topflf, Sønderborg
Af A. Thyssen.
Først fornylig blev jeg bekendt med stud. mag. Kaj Rolfsen
Nissens velskrevne og interessante redegørelse i Sønderjyske År
bøger, 1. halvbind 1965, om problemerne omkring »Præsident«
Topff.
Da jeg tilfældigvis selv i de bevægede novemberdage i 1918
befandt mig i begivenhedernes centrum i Sønderborg som ung
søkadet på reservesøofficersskolen, der den 1. oktober 1918 var
blevet oprettet i den nordligste af marinekasernens bygninger i
Sønderborg, er jeg i stand til at kunne give nogle supplerende
oplysninger til førnævnte redegørelse.
Til nærmere forståelse af foranstående mener jeg at burde op
lyse, at mine forældre begge var født i Toftlund sogn. Hele
familien var landmænd, men da min far havde lyst til at læse,
indtrådte han i det tyske postvæsen og gjorde bl. a. i mange år
tjeneste på Haderslev postkontor, men blev i 1917 forflyttet til
Heide i Holsten, hvor han gjorde tjeneste som fung. postdirektør,
indtil han ved genforeningen som en del andre dansksindede
sønderjyder i tyske embedsmandsstillinger vendte tilbage til
Danmark og derefter først blev ansat ved postkontoret i Sønder
borg, hvorefter han tilbragte mange gode og lykkelige år som
postmester i Skærbæk.
Mens mine forældre boede i Heide, gik jeg på gymnasiet i Meldorf, hvorfra jeg den 4. oktober 1918 blev indkaldt til marinen
i Sønderborg.
Selvom de fleste af os nok var klar over, at krigens afslutning
og Tysklands nederlag var nær forestående, gennemgik vi en
meget hård skole med både fysisk træning og en omfattende
teoretisk oplæring i navigation m. m., og alt forløb tilsyneladende
normalt indtil søndag aften den 3. november 1918, da de første
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rygter om mytterier i marinen i Kiel nåede kasernen i Sønder
borg.
I de følgende dage sporedes stærk nervøsitet blandt officererne,
og rygterne voksede, uden at vi fik konkrete oplysninger.
Natten mellem onsdag, den 6. november, og torsdag, den 7.
november, blev vi alarmeret kl. 3 og stod opstillet på kasernens
gange i ca. to timer, parate til at rykke ud. Man lod os forstå, at
man havde fået underretning om, at en krydser med »røde«
matroser var på vej fra Kiel til Sønderborg, og at der evt. skulle
gøres modstand. Officererne var tilsyneladende stærkt nervøse
og rådvilde, men ved 5-tiden om morgenen blev alarmen afblæst
igen.
Om formiddagen torsdag den 7. november gjorde vi normal
tjeneste med eksercits m. m., men ved middagstid blev der med
delt os, at tjenesten herefter var suspenderet, og om eftermid
dagen foretoges en marchtur uden udrustning og våben til
»Fiskerhytten« ved Sønderskoven.
Marchturen blev ledet af næstkommanderende, »Kapitän
leutnant zur See« von Augsburg, der forøvrigt havde været med
på hjælpekrydseren »Möwe«, der camoufleret som neutralt han
delsskib i en længere periode havde lavet en frygtelig ravage i
Sydatlanten, hvor den havde opbragt og sænket en række han
delsskibe, fra hvilket togt den var sluppet hjem igen i god behold.
Da vi på hjemvejen marcherede over pladsen foran »Hotel
Alssund«, lagde vi mærke til, at en temmelig ophidset civilperson
henvendte sig til von Augsburg, og umiddelbart efter løb det ned
langs rækkerne, at et krigsskib, bemandet med røde matroser, var
gået til kaj umiddelbart nedenfor skolen, og at det røde flag
vajede fra bygningens tårn.
Umiddelbart efter ankomsten til kasernen fik vi sammen med
de tilbageværende officerer ordre til at tage opstilling på kasernepladsen omkring et bord, som et øjeblik efter en matros i en
flagrende, stribet hospitalsfrakke og med huen uden kokarde bag
i nakken (som vi senere fik at vide, skræddersvend Bruno Topff),
sprang op på, hvorefter han holdt en tordentale, som han ind
ledte med følgende bombastiske ord: »Nun haben wir die Macht
ergriffen, und das Hampelmann (sprællemand) spielen ist vorbei.
Wir kommen soeeben von Kiel, wo wir 600 Officiere erschossen
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haben«. Det sidste viste sig dog heldigvis at være pral. Dels havde
Topff ikke været med i Kiel, idet han som bekendt dagen for
inden havde forladt Marinehospitalet i Sønderborg, hvor han
henlå med en alvorlig tuberkulose, og navnlig er det en kends
gerning, at matrosopstanden i Kiel forløb næsten uden ofre. Iflg.
autentiske oplysninger skete der kun en episode på slagkrydseren
»König«, hvor kommandanten og to officerer, da de ved flag
masten nægtede at stryge krigsmarinens flag og hejse det røde
flag, blev »niedergemacht«.
Under talen advarede Topff iøvrigt i meget kraftige vendinger
mod enhver art af modstand eller hindring mod at gennemføre
omvæltningen, idet han truende gjorde os bekendt med, at kryd
serens kanoner var rettet mod skolens bygning, hvilket forøvrigt
var rigtigt, og at der ville blive skudt ved mindste tegn til mod
stand.
Talen sluttede med, at han udråble øen Als som selvstændig
republik og meddelte, at enhver forbindelse over pontonbroen til
fastlandet var afbrudt, og at han havde overtaget styret som
præsident over republikken Als.
Derefter måtte de tilbageværende officerer defilere forbi bor
det, hvor de måtte lægge deres sabler for fødderne af »Præsident«
Topff, noget der selvfølgelig gjorde et stærkt indtryk på os unge,
og sikkert må have været den bitreste stund i en tysk søofficers
liv.
Af selvfølgelige, velforståelige grunde så vi ikke mere noget til
vore officerer, selv om vi, der jo alle var ganske unge, følte os
svigtet og ikke anede, hvorledes den videre udvikling ville for
løbe, og hvad der ventede os, indelukkede som vi var i »repu
blikken« Als med en skræddersvend som »Præsident«.
Hvor nervøse officererne var, viser en lille episode, da jeg en
aften nogle dage senere gik langs havnen, og en dør i et lille hus
pludselig blev åbnet på klem, og en af vore officerer, der tilsyne
ladende havde genkendt mig, hviskende bad om oplysninger,
hvordan det stod til på kasernen.
Vi blev selvfølgelig straks afvæbnet, måtte aflevere vor øvrige
udrustning og fik ordre til at pille distinktionerne som kadetter
af uniformen og kokarde og huebånd af huen.
Iøvrigt kunne vi færdes frit på kasernen og i Sønderborg by,
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På billedet ses 3. deling aj 2. søkadetkompagni med forfatteren yderst til højre.

forudsat at vi for at undgå forulempelser havde noget rødt på
uniformen. Heldigvis var en af kammeraterne i vor deling i be
siddelse af et par røde badebukser, som han ofrede på revolutio
nens alter ved at dele den ud i smålapper, som vi bar i knap
hullet. Som et minde om de bevægede novemberdage i 1918 i
Sønderborg gemmer jeg endnu denne lille, røde lap.
I de følgende dage så vi mange gange »Præsident« Topff fare
ud og ind ad kaserneporten i landrådens store gamle bil med et
stort, rødt flag på køleren og to matroser med opplantede bajo
netter på vognens trinbræt.
Tidligt mandag morgen, den 11. november, blev vi pludselig
purret ud og fik besked om, at vi ville blive ledsaget over ponton
broen og kunne rejse hjem.
Hjemsendelsespapirer eller orlovsbevis modtog vi selvfølgelig
ikke, men heldigvis havde vor delingsfører, en ældre, meget rolig
underofficer, der forøvrigt ikke havde tabt hovedet, men på en
særdeles god måde havde taget sig af os unge indtil vor afrejse,
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da begivenhederne på kasernen begyndte at tage fart, på kon
toret forsynet sig med en bunke blanketter til orlovssedler, som
han havde delt ud blandt os til evt. senere brug.
Som kuriosum kan jeg anføre, at jeg ved denne lejlighed ene
ste gang i mit lange liv har gjort mig skyldig i dokumentfalsk,
idet en af kammeraterne i vor deling udfyldte blanketterne med
tilladelse til orlov indtil videre til vore respektive hjembyer,
medens det var min opgave at påtegne blanketterne: »Der
Arbeiter und Soldatenrat, Topff«, hvis navn jeg skrev på adskil
lige orlovsblanketter.
Under hjemrejsen blev jeg i Tønder, hvor jeg skulle skifte, af
bevæbnede matroser ført til et vagtlokale, hvor jeg med nogen
bæven fremviste mit falske orlovsbevis, men da underskriften
var de rette magthaveres, og min røde lap i knaphullet viste, at
jeg havde den rette kulør, fik jeg et nyt stempel med en denne
gang formentlig ægte underskrift og kunne rejse videre. Det
samme gentog sig forøvrigt i Husum, og da jeg henimod aften
ankom til Heide.
Desværre er jeg ikke mere i besiddelse af dokumentet, idet jeg
måtte aflevere det i Heide for at få ernæringskort.
Få dage efter sad jeg atter på skolebænken i Meldorf.
Jeg er herefter formentlig den eneste, i hvert fald fra vor
landsdel, der personlig har hørt Bruno Topff proklamere »Repu
blikken Als« og udnævne sig selv til »Præsident«, idet der næppe
har været civile til stede under begivenhederne på kaserneplad
sen i Sønderborg torsdag eftermiddag, den 7. november 1918,
mellem kl. 16 og 17, og idet jeg var den eneste af officerer og
menige, der var hjemmehørende i Sønderjylland.
Jeg kan endelig anføre, at jeg bestemt mener at kunne huske,
at jeg engang i begyndelsen af 1920erne på kirkegården i Søn
derborg har set Topff’s gravsted, forsynet med en lille, uanselig
grå gravplade, men graven er formentlig forlængst sløjfet.
Må jeg så til slut tilføje, at jeg, da jeg hine grå novemberdage
1918 oplevede begivenhederne omkring »Republikken Als« kort
varige eksistens og dens »Præsident« Topff, næppe ville have
drømt om, at jeg godt 2V2 år efter, at disse begivenheder udspil
lede sig i Sønderborg, skulle opleve en af de lykkeligste begiven
heder i mit liv, at blive dansk student fra Sønderborg Statsskole.
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»Fra min ungdoms lyse slot«

n
Af Svend Moos,

Fars første tid i Nybøl.
Jeg kan i protokollen for Sundeved frimenighed se, at det, far
har været optaget af, ud over at passe sin gård, var at være med
i den kreds i Sundeved og på Broagerland, der med pastor
R. Thomsen0 fik oprettet frimenigheden.
Han åbnede sit hus for dem, så at de, der gerne ville, efter det
mere offentlige kristelige møde i Nybøl kro kunne komme til
alters i fars storstue.
Jeg kan se, at det ved et møde i marts 1902 hos Peder Moos i
Nybøl blev bestemt at oprette frimenigheden for Sundeved. Ved
samme møde blev det også besluttet at bygge en kirke. Der blev
nedsat et byggeudvalg på tre mand: Jørgen Zachariassen, Dyb
bøl, Peder Moos, Nybøl, og Nis Sebbesen, Bøffelkobbel, med
førstnævnte som formand.
Jeg kan i Zachariassens redegørelse for hele byggearbejdet se,
at en stor del af inventaret er skænket til kirken flere steder fra.
Døbefonten, skriver han, havde Peder Moos fundet liggende på
hovedet på sin svogers gård i Undelev, hvor den sikkert i mange
år var blevet brugt som ridesten, en sten, man brugte for derfra
at stige til hest.
Han havde fået den foræret af svogeren og tog den med hjem,
og nu kom den til at stå i vor nye kirke. Den stammer fra en ned
brudt kirke i Bjerndrup.
Der knytter sig nogle morsomme historier til den tid.
Under byggearbejdet fulgtes far og Zachariassen tit op for at
se til det. Håndværkerne sagde da til hinanden: »Så nu kommer
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skam Moses og Zacharias og ser til os igen«. Også om den tid,
pastor R. Thomsen boede i aftægten hjemme, kan der fortælles.
Hans søn Kresten Refslund Thomsen, den senere amtmand i
Åbenrå, blev født i Broager, men flyttede som to års dreng med
sine forældre til Nybøl. Han var en rigtig gut, der intet var bange
for, heller ikke vand. Vi havde en branddam lige syd for laden,
den gik han flere gange ud i, så far eller en anden måtte hjælpe
ham i land. Sådan også en dag, far stod og lagde i tærskeværket,
da et af børnene kom løbende og råbte: »Far, nu er Kresten ude
i dammen igen«. Far blev arrig, og da han fik fat i drengen, log
han ham i benene og skvulpede ham nogle gange frem og tilbage,
for at han skulle få vandskræk. Om det hjalp, ved jeg ikke, men
amtmand Thomsen og far morede sig over historien, den dag
Kresten Thomsen besøgte os for at overrække far ridderkorset.
Far var i sin første tid i Nybøl også meget optaget af sine pro
cesser med de tyske myndigheder. I sine erindringer har han
skrevet om, hvordan de ville tage forældreretten fra ham. Han
kunne ikke få sin ældste datter ud af skolen, da tyskerne vidste,
at far ville sende hende på en efterskole i Danmark. Den før
nævnte nabo, den tysksindede pastor Müller, var lokalskole
inspektør og fars stejle modstander. Far idømtes mange bøder
alle de gange, han var stævnet for retten, men han lod det gå
videre, helt op til kammerretten i Berlin, og her blev han pure
frifundet.
Far taler i en efterskrift om, at han og præsten blev gode
naboer og respekterede hinandens anskuelser. Pastor Müller var
ked af, at frimenighedskirken skulle ligge i hans sogn, men far
forklarede ham, at det ingenlunde var rettet mod ham person
ligt, men at vi netop her havde fundet så god en plads, så den
kunne komme til at ligge midt i Sundeved. Den kom jo da også
til at hedde »Sundeved Frimenighedskirke«.
Da pastor Müller blev pensioneret, flyttede han sydpå, men
forinden kom han på afskedsbesøg i vort hjem. De sang sammen
til en datters orgelspil og skiltes som venner.
Et andet besøg bør også nævnes. Det fandt sted i 1906, da vor
gård brændte. Pastor Müller kom da straks over og hjalp til som
en god nabo. Han reddede en skuffe med værdifulde papirer
samt en kultegning af Krüger, der havde følgende tekst om bil210
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ledet: »Vi er danske — vi ville forblive danske — vi ville behand
les som danske«. Også fars lange pibe med rød-hvide duske og
kong Frederik den Syvendes billede i relief reddede han. Mere
tysk var pastoren dog ikke, skriver far.
Mors barndom og ungdom.
Min mor, Magdalene Moos, er født i Jægerup ved Haderslev
den 4. september 1872. Hun var datter af gårdejer og kolportør
Mads Jensen, født den 16. juni 1839 i Asperup på Fyn, og hans
hustru Bodil, født Pors, i Oksenvad den 25. juni 1840.
Mads Jensen var en meget ivrig forsøgslandmand og har ud
givet flere bøger om landbrug, men også om andre emner, særlig
kristelige, som var fremme i den tid. Om hans liv og levned er
der skrevet en del, f. eks. i »Før konsulenternes tid« og i »Fest211
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skrift til jubilæet for Nordslesvigsk-Landboforening«, skrevet af
Mads Gram, Københoved, og Marten Refslund Poulsen, Bovlund.
Pastor Thade Pedersen, Haderslev, har skrevet om ham i sin bog
»Frimenighederne i Nordslesvig«, og den 30. juni 1959 i halvtredsåret for Mads Jensens død findes en artikel i »Hejmdal«
skrevet af Simeon Sørensen, Hajstrup.
Om Bodil Jensen er der af hendes yngste datter, fru Ingrid
Thade Pedersen, skrevet i bogen om nordslesvigske kvinder. Her
vil jeg fortælle enkelte træk fra mors hjem, som hun har fortalt
os børn. Mor fortalte tit om sit hjem, og i hendes allersidste dage
kunne vi mærke, at hendes tanker ofte var hos hendes mor og
far i Jægerup.
Man har sagt om mor, at hun var både myndig og mild, og det
er rigtigt. Det myndige havde hun efter sin far og det milde efter
sin mor.
Det mest nærliggende billede for mig, og det, som gjorde et
stærkt indtryk på os børn, er billedet af bedstemor, der går på
en markvej, som var lige på den anden side af havehegnet. Jor
den i Jægerup var jo meget let, og bedstefar eksperimenterede
altid, så de kørte økonomisk stramt. Når det var tørt, og de læng
tes efter regn, gik bedstemor ude på markvejen, og børnene
kunne inde i haven høre, at hun gik og bad, ja, ligefrem sam
talede med Vorherre, om han dog ikke snart ville lade det regne.
Mor længtes alle dage efter hende.
Mor fortalte meget om sin fars forsøg i toften, som var på tre
tdr. land og udelukkende blev brugt til dette formål. Her blev vel
de første roer i Nordslesvig sået. Børnene skulle hjælpe til, og det
foregik på den måde, at hver fik en lille pose med runkelroefrø,
som de så med en finger skulle trykke een kerne ad gangen ned
i jorden fra med passende afstand. Det tog til ryggen en lang dag.
Mor har også fortalt om, hvor kedeligt det var at skulle hakke
ukrudt bort i de lange læhegn og i den planteskole, bedstefar
havde, hvor han eksperimenterede med hvilke arter, der var
bedst.
Mads Jensen var vel også en af de allerførste, der begyndte
med at ensilere roetop, det har været allerede i 1884, og mor for
talte, hvor forarget byen var. Alle gårde lå jo samlet, så der var
dejlig duft til alle.
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Der kunne også ske noget i forsøgsmarken, der ikke var bereg
net. En gang kom bedstefar ind og var alt andet end blid. Han
havde forsøgt med en ny slags hvidkål, der nu stod store og fine,
og så havde en af småpigerne moret sig med at høre, når brød
kniven — der var blevet brugt meget grundigt — sagde rits, hver
gang den skar en dyb flænge i de spændte hoveder. Hun havde
været de fleste rækker igennem.
At bedstefar var usnobbet og kunne more sig på egen bekost
ning, beviser følgende: En gang kom han hjem og fortalte med
stor fornøjelse om et møde, han havde været til i foredragsfor
eningen, hvor han havde bebrejdet en malersvend, at han var
fuld. Bedstefar havde holdt en længere formaningstale for ham,
som denne påhørte med svajende krop. Da bedstefar omsider
holdt op, sagde maleren: »Hold ved mig, Mads Jensen, så ska a
spark dig«.
Eller en anden gang han kom hjem fra et møde om oprettelsen
af et andelsmejeri. Bedstefar, der holdt mange foredrag, havde
jo ordet i sin magt og var ikke bange for at fremføre sin mening.
En nabo, der ikke var så veltalende, råbte, da han blev afbrudt:
»Her gælder det ikke om, hvem der har mest »snut«, men hvem
der har mest mælk«.
At mor var god til at drille, har hun vel ikke selv fortalt. Far
måtte ordentlig holde for, den tid han tjente der. Mor kunne jo
ikke drømme om, at hun en halv snes år senere skulle blive hans
kone.
Hendes eneste bror, Hans Jensen, Tornumgård, blev en gang,
de sad og spiste, og mor var særlig slem ved ham, så vred, at han
med et: »Din maggesovs« (mor hed jo Magdalene) sendte sin
gaffel efter hende, så den' satte sig fast i hendes ene kind.
Mor viste i en meget tidlig alder, at hun gerne ville sætte noget
igennem. Den seksårige søster Kjerstine blev af sin mor bedt om
at gå hen til købmanden, men hun var meget bekymret, havde så
svært ved at få døren til butikken op, men den fireårige Mag
dalene var straks parat: »A ska nok gå med dig, og så ska a
spark æ dør op«.
Mor fortalte om alle, der kom i hendes hjem, særlig dem nordenås fra. Mest optaget var børnene nok af Morten Eskesen. Han
og bedstefar kunne godt sammen, men også svæve så højt, at
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bedstemor havde sit mas med at få dem ned på jorden igen.
Georgia la Cour Pedersen,10 Skibelund skrev en gang til bedste
mor: »Det var da godt, du og Mads fik hinanden, for ellers var
han da fløjet til himmels, og du sunket i jorden«.
Mor fortalte om et besøg af Morten Eskesen. De kunne fra
vinduet se ham komme ind over gårdspladsen; de så ham lige
som gå og slå takt med armene. Han blev stående midt i gården,
så ud i luften med hovedet lidt på skrå, men fortsatte med sine
mærkelige armbevægelser. Børnene var målløse og blev det ikke
mindre, da han som i drømme fortsatte sin gang over gården,
ind ad døren og kom ind i stuen uden et ord eller goddag; men
nu hørte de dog, at der i takt med armbevægelserne blev brum
met en melodi. Han gik hen og satte sig ved bedstefars skrive
bord, tog papir og pen, og der skrev han så melodien til »Nu tak
for alt ifra vi var små«, som vi synger den dag i dag. Da den var
sat på noder, gik han frem og tilbage i stuen og sang alle versene
den ene gang efter den anden, bød de andre synge med og holdt
ikke op, før alle kunne den. Så satte han sig ned ved bordet med
med et: »Nu var det rart med lidt mad, Bodil«.
Mor fortalte om de lange køreture om søndagen til frimenig
hedens gudstjenester i Rødding. De skulle meget tidligt hjemme
fra. Bedstemor og en af døtrene gik om sommeren i forvejen for
at være færdige med malkningen, når vognen med de øvrige kom.
De havde søndagstøjet med, og bedstemor og hendes hjælper
skiftede tøj bag en busk. Køreturen fortsatte så den 18 km lange
vej til Rødding.
Da mor skulle gå til præst, var vejen dog for lang; hun kom i
den tid i huset hos Peder Fredslund i Hygum. Mor blev konfir
meret af Cornelius Appel i Rødding.
Mor fik sin første plads hos Jens Boysen i Studsbøl, og der var
hun glad for at være; hun var på den anden side også meget glad
for, at det ikke var ret langt hjemmefra. Mor længtes alle dage
hjem. De første mange år, hun boede i Nybøl, måtte hun op på
landevejen hver morgen for at kunne se ud; hun var vant til det
vide udsyn hjemmefra.
I Studsbøl var det en rigtig gård med mange heste og dyr i det
hele, og Jens Boysen var en rigtig bonde, der ikke altid skulle
eksperimentere som hjemme. I Jægerup havde de ved køb og for214
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pagtning fået megen jord at drive. Mens mor var i Studsbøl, var
det den ny kunstgødning, bedstefar var optaget af, og han havde
fået en hel waggon af den slags, der nu skulle fragtes fra statio
nen og ud i marken. I denne anledning havde han lånt en kasse
vogn af Jens Boysen. Da mor efter fyraften som så ofte før var
på vej hjem på besøg, så hun nu Jens Boysens vogn holde midt
på vejen, den var brudt sammen under den store vægt. Mor blev
meget ulykkelig, hun vendte om og gik tilbage til Studsbøl og
listede i seng.
Mor havde alle dage været ferm til at hjælpe til med malkning
og ikke mindre ferm til at behandle mælken i det vandmejeri, de
havde på gården.
Det blev nu bestemt, at hun skulle lære til mejerske, og hun
kom i lære på mejeriet i Mellerup oppe ved Randers. Bestyreren
iiavde tjent hos bedstefar.
Mor har aldrig fortalt ret meget om opholdet der, men det
skinnede igennem, at hun led meget af hjemlængsel. Hun har vel
skrevet hjem om det, så hun blev meget, meget glad, da hun fik
brev hjemmefra, at hun måtte afbryde læretiden og komme på
Hejis efterskole.
Ved opholdet der, har mor altid sagt, fik hun lært at bruge sin
pen. Det har vi børn vel nok nydt godt af i hendes mange, mange
breve til os, når vi var ude i plads. Det var, som om vi selv havde
været med den dag eller uge, hun beskrev for os.
Mor fik efter en længere tid hjemme som pige plads på Nørremølle i Sundeved. Der var vel noget om, at det ikke rigtig blev,
som det var lovet hende ved fæstemålet. Selv om hun ellers blev
glad for at være der, sagde hun op, og det holdt hun fast ved. Det
passede dem ikke rigtig i Jægerup, men da mor så skrev, hun
havde lovet at tage over til Peder Moos i Nybøl, hvor konen lå
meget syg, og der var tre små børn, hvoraf den mindste knap
kunne stavre rundt, blev hendes mor og far tilfredse.
Mor kom så til Nybøl, hvor hun passede hus og børn og den
syge kone, til hun døde af tuberkulose, den forfærdelige sygdom,
man den gang stod hjælpeløs overfor.
Min ældste halvsøster har fortalt, hun godt husker den dag,
min mor fra sin plads på Nørremølle var i Nybøl og lovede far
at komme over for at hjælpe. Hun husker også, at hendes mor,
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Johanne Lildholdt, lige inden hun døde, forærede min mor et
stueur, og at hun sagde: »Hvergang det slår, skal det minde dig
om min tak, fordi du kom«.
Der gik omtrent to år fra Johanne Lildholdts død den 12. okto
ber 1893, til mor blev fars kone, mor var da kun 21, og far var
41 år.
Inden brylluppet tog mor på Askov, men hun havde fået sin
ældste søster Kjerstine, der senere blev gift med Falle Lildholdt,
til at holde hus for far imens. Efter Askov-opholdet kom mor
hjem til Jægerup til april, og jeg ved fra hendes mor og søskende,
at hun ikke havde det let. Den sidste nat før brylluppet lå mor
og hendes mor i samme værelse, og bedstemor har fortalt, at det,
der pinte mor, var, om hun kunne blive noget for de tre børn, der
var. Hen på morgenstunden havde hun det meget bedre og sagde
til sin mor: »Jeg kan ikke lade være med at tænke på den lille
størrelse, der går dernede og tuller rundt«.
Mor var glad for børn, det viste hendes senere arbejde med op
rettelsen af børnehjemmene i Tandselle, Sønderborg og Røns
hoved. Ingeborg Refslund Thomsen har i en radiotale om mor
fortalt, at til et bestyrelsesmøde, da der var stor betænkelighed
angående økonomien, og mor stod ene overfor de andre, sagde
hun: »Sidder I der og taler om penge, hvor det er små børn, det
gælder! Pengesagerne skal jeg nok få ordnet«. — Hun rejste til
København og fik dem ordnet.
Jeg ved, far alle dage var mor dybt taknemmelig, at hun kom,
og det var vel kærligheden fra fars side, selv om det måske ikke
altid var mor bevidst, der gav hende ro og styrke til at over
komme alt det, hun førte igennem.
Så holdt far og mor bryllup i 1895 i Jægerup. De blev viet i et
telt, bedstefar havde fået rejst i gården.
Vielsen blev foretaget af pastor L. B. Poulsen, Bovlund.
Mor og far.
Når jeg har afsluttet eller vil begynde et afsnit, må jeg for det
meste fundere over, om det, der er skrevet, nu også i virkelig
heden var så lyst. Jeg må indrømme over for mig selv, at det er
den lyse tone, der er mest fremhævet. Jeg har arbejdet på at få
det mørkere, hvad det sikkert var, da det oplevedes, men hvor216
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for skal man anstrenge sig for at få det gjort mere mørkt; det er
jo dog det lyse, man husker.
Jeg ved, at der ikke havde været det ubrydelige sammenhold
i den store søskendeflok, vi er, hvis det ikke var mindet om far
og mor og det hjem, de skabte for os, der stadig samler os.
Jeg har i det, der er skrevet om fars tid, før mor kom, fortalt
om fars tilslutning til frimenigheden. Vennekredsen, der kom
sammen her, blev fars venner livet ud. De kom meget sammen,
og mor blev straks optaget her og følte sig hjemme blandt dem.
Det var jo som en fortsættelse af alt hjemmefra. Til kredsen
hørte vore nærmeste naboer, Hans Ludvigsen og hans kone, og
nogle år efter ligeledes sønnen Valdemar, da han blev gift med
Mimmi Pedersen fra Stenderup og overtog gården. Mimmis far,
Hans Pedersen, blev senere gift med mors søster Sara, der i nogle
år havde boet hjemme hos os og var menighedssygeplejerske.
De tre hjem fik meget, næsten daglig, samkvem med hinanden.
Så var der Jørgen og Sofie Zachariassen i Dybbøl. Far og han
15

217

SVEND MOOS

var jo meget sammen i arbejdet med at få oprettet frimenigheden
og få bygget kirken, og det venskab, der kom til at bestå mellem
de to hjem, holdt alle dage. Vi kom meget sammen. Det hørte så
absolut med til julen, at vi alle hjemmefra skulle til Dybbøl
tredie juledag.
Så blev der spændt to heste for »æ kalæs«, en charabanc, vi
havde, med en kaleche over, og der blev vi stoppet ind. En eller
to af de største drenge fik lov at sidde ude på forsædet, hvor far
var kusk. Mor, døtrene og de mindste sad inde bag i. Når vi så
rullede ind under det store kastanjetræ på gårdspladsen i Dybbøl,
kom Sofie og Jørgen Zachariassen ud og tog imod, og idet
Zachariassen hev os ned, talte han, men han snød; han talte
2-4-7 o. s. v., og der kom mange bemærkninger om alle de børn,
Peder Moos dog havde.
I Dybbøl var der velstand, og sikke’en julefest, de holdt for os,
med alle de julegodter, der var proppet i en julepose til hver.
Jørgen Zachariassen var en af de førende indenfor danskheden
i Nordslesvig, både i den politiske kamp og ikke mindre i kam
pen for bevarelsen af jord på danske hænder. Hans stemme
havde vægt overfor låneinstitutionerne, når det økonomiske
skulle ordnes.
Vi børn elskede ham, han var vores helt. Vi kunne mærke, han
kunne lide os, og jeg ved, at han rent pekuniært har givet en
håndsrækning til en af mine søstres uddannelse. Det skal også
fortælles, at Sofie og Jørgen Zachariassen var med til alle kon
firmationsfester hjemme. Gaven til hver af os var et førsteklasses
lommeur, og flere af os har det den dag i dag.
Når vi havde gæster hjemme, kom han tit op til os børn, der
pænt holdt til oppe på forhøjningen i stuen. De andre sad nede
i selve stuen om det runde bord. Der blev der drøftet, eller mor
læste højt, eller der blev spillet og sunget. En af søstrene spillede
på orgel sammen med en anden på violin.
Blev vi så for højrøstede på forhøjningen, kom det gerne fra
mor: »Nu skal Zachariassen og drengene være lidt mere stille«.
Om hans gode humør, slagfærdighed og frie væremåde kan
fortælles nogle træk. Zachariassen’s og mor og far rejste med tog
sammen til et eller andet møde og kom ind i en kupé, hvor de
bredte sig for at beholde den for sig selv. Der kom en meget fin
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dame ind, og da de ikke straks rykkede sammen, kom det stramt:
»Der skal sidde tre på hver bænk«. Zachariassen så forbavset op;
i det samme kom konduktøren, og Zachariassen sagde straks:
»Den dame der siger, at der skal sidde tre på hver bænk«. Kon
duktøren: »Ja, men det er da rigtigt nok«. Zachariassen med et
lunt blik: »Ja, men hvordan så, når I ikke har passagerer nok?«
Damen forsvandt.
Zachariassen kom en gang ind på posthuset i Sønderborg, hvor
han selvfølgelig talte dansk. Den brøsige tyske funktionær brølte:
»Ich kann nur eine Sprache!« Zachariassen, idet han rankede
sig: »Ich aber kan tvo«.
Et andet træk: Klaus var engang øjenvidne til følgende, da han
holdt i Zachariassens mejerigård som mælkekusk sammen med
flere andre. Der kom en strunk, stolt tysk løjtnant taktfast
marcherende foran sit kompagni ned ad Zachariassens private
markvej, der gik gennem en port ind i mejerigården. Zacharias
sen lod løjtnanten passere, men sprang bag hans ryg hen og
smækkede porten i, uden at løjtnanten mærkede det. Denne blev
først klar over, at han gik ene, da han ikke hørte de sømbeslåede
støvler trampe i brostenene. Der blev en farlig ballade, men
Zachariassen slap med den begrundelse, at han var blevet skræk
slagen over udsigten til, at alle de mange heste for mælkevognene
i vild panik ville løbe løbsk.
Det venskab, der var mellem de to hjem, fortsatte i lige så høj
grad, da Nicolai Christensen og hans kone, Grethe, kom hjem til
Dybbøl. Kloj, som vi altid kaldte ham, og som han selv under
skrev sine breve til os med, var Zachariassens stedsøn; Sofie
Zachariassen havde været gift før.
Far og Zachariassen, der var jævnaldrende, var over deres bed
ste alder, da genforeningen var overstået. Far fyldte 70 i 1922.
De havde hver mistet en søn, som ellers havde været den natur
lige arvtager, i krigen, vi andre var for unge. Det var ikke let for
deres generation at omstille sig til dansk måde at drive land
brug på.
Nicolai Christensen, der ejede en gård i Hovst ved Haderslev,
forpagtede den ud og kom hjem til Dybbøl.
Far var urolig for den landbrugskrise, der nu kom, så han tog
over til Dybbøl og rådførte sig med Nicolai Christensen.
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Denne lovede at hjælpe og kom i mange år over til os i hvert
kvartal og hjalp med at gøre stillingen op. Vi kom over krisen
uden at måtte ty til de for landbruget så nedværdigende akkordlove og deslige.
For at billedet skal være helt, må jeg også nævne, at da
Zachariassen kom i knibe, kom han over til os. Far ringede efter
Jens Christensen, Smøl, også en af vore gode meningsfæller og
gode venner, og der blev holdt en alvorlig rådslagning. Jeg hører
den solide og stabile Jens Christensen sige: »Du ved, vi er parate
til at gå ind med vore gårde for at hjælpe«. Hvordan kan ikke
huskes, men der blev handlet. Zachariassen havde sammen med
Rasmus Jensen, Høng, købt huse i Flensborg, men det blev jo en
fejlspekulation.
En morgen kom Zachariassen over og spurgte, om jeg ikke
ville tage til Fyn. Han havde måttet overtage GI. Klingstrup, en
herregård ved Vejstrup, og den skulle nu tilsåes. Vi havde avlet
hvidkløverfrø, og far sendte 100 kg derover. Det var for mange
penge den gang. Dagen efter, jeg var kommet derover, blev går
den imidlertid solgt; frøet var desværre kommet, så det røg med.
Jeg har egentlig ikke villet fortælle om fars funderen over vil
kårene som landmand før og efter 1920, men det skal med. Det
var jo grundlaget for det liv, far og mor levede, i det hjem, de
fortsat skabte for os, trods den strenge økonomiske tid, der kom.
Det kneb for far at indordne sig under den danske måde at drive
landbrug på, som det vel kneb for alle på hans alder, der måtte
blive ved.
Når jeg nu tænker på bestemte træk eller billeder, om man vil,
ser jeg far stå for gavlen af bagehuset, hvor han havde lavet sig
en bænk. Gavlen vendte mod øst, man havde udsigt ned over et
stykke af gaden og ned over engen, hvor bækken løb. Længst ude
så man frimenighedskirkens slanke spir række op over beplant
ningen. Jeg havde været nede ved bulbroen efter returmælk fra
mejeriet. Det gik meget opad, og kærren var tung. Man kunne
altid se, når far havde noget på hjerte; kærren fik lov at stå, og
vi satte os. Jeg husker, far tog bankbogen op. Han havde været
oppe på Andelskassen, og de havde overvist skatter og renter. Det
var jo nemt. Var der ikke penge nok, alle afregninger gik auto
matisk ind på kontoen, steg bare gælden. Far var urolig; det
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måtte ikke kunne lade sig gøre på den måde, man havde ikke den
rigtige føling med det.
Far var en reel mand. Der blev ved hans grav, af en af præ
sterne, sagt: »Han var en israelit, i hvem der ikke fandtes svig«.
Det var ham imod at skulle sende produkter ud af gården, før
de var sat i pris og solgt. Når der kom en afregning, kunne far
tage den med to fingre, lægge den uåbnet hen og sige »Pøj«.
Det var ham så inderligt imod at skulle eksistere på det grund
lag, og det var vel den egentlige grund til, at han opgav at ville
lede driften af gården.
Så selvstændige var det slægtled i fars alder, der nu kom hjem
til Danmark.
Far kunne være stejl, gik ikke af vejen for en proces, om
nogen gik ham for nær, f. eks. med en vejret eller en drænled
ning. Det viser jo også hans proces mod de tyske myndigheder,
omtalt andet steds. Far har aldrig tabt en sag.
Det var ikke bare dem, der åbenlyst gik ind i L. S. og andre
bevægelser i den forfærdelige landbrugskrise efter genforeningen,
som ikke kunne omstille sig til dansk måde at drive landbrug på.
Denne krise var jo meget værre hernede på grund af de afribbede
gårde med den udpinte jord, og tillige et stykke tid med indtæg
ter i den nedadraslende mark og udgifter i den dyre krone.
Nej, der var mange, der ikke kunne finde sig tilrette, men det
kom kun frem indendørs. Der var jo det kære Danmark at tage
hensyn til.
Der havde været økonomisk gode tider før; vi boede indenfor
det store marked, der kunne aftage alt. Det, der blev købt, skulle
man selv bruge, og der var ikke noget med kun at aflevere, og så
bare vente på afregning.
De, der nu aftog, skulle handle og tjene på det. Her var land
bruget det eneste, landet reelt havde af ressourcer. Bønderne
skulle producere, andre skulle afsætte, og det var kun bønderne,
der havde risikoen. Hvor er de flinke og hjælpsomme for at få os
til at producere, jo mere jo bedre. Samfundet kan jo kun tjene
på det.
Før drev vi vore gårde dygtigt af lyst, nu skal vi drive dem
hårdt af tvang for at kunne klare os. Arbejde hårdt for så, når
året er omme, at se, at gælden er steget, og endda at måtte stå
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med hatten i hånden for at få lånene ordnet, så man i det hele
har noget at leve videre for.
Jeg ser mor komme til, det var ellers ikke hendes domæne, her
stolede hun kun på far, og det var altid ham, der tog bestemmel
serne. De kunne være uenige om meget, men her kritiserede mor
aldrig, og hun var der med det samme, om nogen af os prøvede
derpå.
Men at det ikke skulle være godt at drive landbrug i Danmark,
kunne mor ikke forstå og blev ked af det. Når far var i det
hjørne, var han meget ivrig og alvorlig. Mor tav og lyttede. Hun
vidste, at far ikke kom med sådant, uden at han havde ret. Hun
kunne indvende, at bønderne nordenås dog klarede sig godt. Men
for far var det noget ureelt, at andre aftog ens arbejdsfrugt, skal
tede og valtede med det, og så sendte afregning på restbeløbet.
Nej, når man før havde hveden tærsket, og den stod i sække i
loen, så kom kornhandleren med sin hollandske vægt, der blev
handlet, og så først blev kornet leveret. Ligeså med kreaturer og
svin, de blev først leveret, når prisen var sat.
Far så allerede den gang, at bøndernes eneste vej var at følge
andre samfundsborgere i krav om økonomisk ret. Alt andet var
fup.
Far og jeg diskuterede af og til oprettelsen af andelssvineslag
teriet i Sønderborg. Den gang andelsmejeriet for Nybøl sogn blev
oprettet, gik far ikke med. For ham var »Fælle-Sælle«.
Han havde dengang den gode grund, at han vedblivende ville
sælge mælk til Jørgen Zachariassen i Dybbøl. Folk vidste, hvor
gode venner de var, så det faldt ikke så meget op.
Nu skulle der så oprettes et andelsslagteri i Sønderborg. Var
det ikke bedst at holde sig udenfor? Det var der en del, der
gjorde. Jeg syntes, vi måtte gå med, der var ingen vej udenom,
mente jeg.
Nicolai Christensen kom til kvartalsopgørelse over den økono
miske stilling. Vi aftalte, at vi ved aftensmaden ordentlig ville
diskutere sagen, så far kunne høre derpå, evt. give sit besyv med.
Far sad og røg, men sagde ingenting. N C.: »Du sidder og sætter
stridben, Peder Moos«. Far: »Jeg har da ingenting sagt endnu«.
N. C.: »Nej, det er derfor jeg ved, at du sætter stridben, har du
intet at sige«. Far, idet han rejste sig: »Gelegenheit macht
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zwanzig«. Der blev ikke drøftet mere andelsvæsen den aften.
Næste morgen sagde far, straks vi mødtes: »Jeg har ringet, at
vi vil med«.
Jeg må også fortælle om en gang, far besøgte mig. Han var da
over 80. Jeg havde været på stationen med kartofler og fået dem
kasseret. De var avlet på sortsand og var derfor mørke, da de
blev synet. Da far hørte, at kassationen først skete på stationen,
hvor vi holdt i lange rækker, og at en konsulent i sin hvide kittel
som en anden ridefoged gik fra vogn til vogn, blev far meget for
arget over, at den »kal« ikke i sin bil kunne bevæge sig om på
gårdene i stedet for, at vi holdt der som en flok hovbønder. Det
var nedværdigende for os.
Så må jeg også nævne, hvor rystet vi alle hjemme var over det,
der overgik Jørgen Nissen i Stenderup, en god dansk mand, der
foruden at drive sin fædrene gård havde viet mange kræfter til
andres gavn. Han var formand for mejeriet, amtsrådsmedlem, for
mand for hesteavlsforeningen og i mange år vært for dens hing
ste o. s. v. Den dag han blev ført på »skafottet« ved tvangsauk
tionen, blev der holdt et stort protestmøde med Kylling, Frørup,
som taler. Det eneste, jeg husker af talen, er: »Den skidte Gefion11
tog en fure for mange. Tænk, hvis den kragrede havde ligget på
den anden side sundet, hvor kunne vi have det godt her i Dan
mark. Vi er kun så mange som i en ordentlig europæisk by. En
snes gode mænd, der sidder midt i landet, f. eks. Middelfart,
kunne let ordne vores paragraffer«.
Der var et stort opbud af politi, importeret fra København, og
de brugte stavene flittigt. Jeg undgik kun at smage dem, fordi
jeg stod i nabogården, der ejedes af min moster, med hvem jeg
stod og talte.
Jeg så en ældre, udslidt og mager mand i en sort regnfrakke
få sig en ordentlig omgang, fordi han ikke forføjede sig rask nok
bort. Han var sikkert en af de mange, der havde gjort skytte
gravskrigen med, og som mange andre havde længtes efter dens
afslutning og drømt om genforeningen med moderlandet, og nu
stod han så her og »følte«, at han var kommet hjem til Danmark.
Det sagde ordentlig klask for hvert slag, han fik.
Jeg havde ikke fortalt hjemme, at jeg tog til Stenderup, men
Klaus havde fået det at vide, og han kom. Far og mor og jeg stod
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i gården. Klaus var så vred, at han ikke kunne få begyndt, men
omsider kom det: »Det kan du ikke være bekendt«. Far og mor:
»Men hvad er der da i vejen, Klaus?« »Han har været ovre til
slagsmålet i Stenderup, som en rigtig tysker«.
Jeg svarede: »Jeg kunne ikke være bekendt at blive hjemme.
Jørgen Nissen er en god mand, han kan bare ikke stå med hat
ten i hånden. Hvad er det for vilkår, man byder os landmænd, vi
arbejder som galejslaver i den danske skude. Det er vel netop
gået ud over en som Jørgen Nissen, for at det skal virke som
skræk og advarsel. Det viser sig, han er ikke insolvent! der var
penge til alle, og endog tilovers til ham selv«.
Vi skiltes meget tavse, men det gjorde intet skår i vort ven
skab. Det er et dystert minde om en hård tid, som det næste
slægtled har slidt for til i dag, hvor vi er helt på bunden!
Et træk til om den tid. Landboforeningen skulle komme og se
på bedriften. Far tog demonstrativt i byen. Idet han satte sig til
rette i vognen, kom det: »Fordi du har haft held til, at det ser
godt ud i mark og stald, kan man godt gå stille med dørene. Jeg
troede ikke, du ville lade dig bruge til at slå andre i hovedet
med«. Den bed. Da der efter besøget kom en journalist: »Nej, der
er ikke noget særligt«. Der skulle ikke noget i avisen.
Nu tankerne er ved den tunge tid, må jeg have nævnt det,
Fr. Heick,12 daværende konsulent, fortalte i et radioforedrag.
Fr. Heick kom som ung konsulent på Toftlund-egnen ind på en
gård. Da han bankede på, og konen så, at det var én med en
mappe under armen, så Fr. Heick hende stivne i et skrækslagent
blik. Heick fortalte om den inderlige forandring, der kom frem,
da hun fik at vide, at det kun var landbrugskonsulenten.
Da Fr. Heick igen havde taget afsked og var gået, kom han i
tanker om noget, han havde glemt, og da han derfor igen luk
kede døren til stuen op, så han den unge kone ligge på knæ med
foldede hænder. Konen har vel takket Gud for, at det dog ikke
blev allerede i dag, Fandens foged kom for at gøre udlæg.
Mon ikke den åndelige smerte, der her er beskrevet, kan sam
menlignes med angsten år senere hen, når man troede, at det var
Gestapo, der bankede på? Da gjaldt det måske kun ens egen krop
eller livet. Her et helt hjem med kone og børn. Der angsten for,
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at andre skulle tage ens liv, — her angsten for, at man selv skulle
gå hen og tage det.
Det er som med at lave anetavler, søge i breve og aviser og
køre rundt og tale med dem, der har kendt far og mor, at det er
rammen om et billede, man danner. Selve billedet, det, en rigtig
maler interesserer sig for, prøver jeg at tegne med de forskellige
små glimt og håber, at de ved deres måske lidt vilkårlige pla
cering ikke vil virke alt for abstrakte. Jeg har selv intet syn for
den slags, vil gerne, det skal virke impulsivt og fortællende om
det liv, der virkelig levedes.
Vi børn kunne ikke undgå at høre, at far og mor ikke altid var
enige. Men det rørte os ikke. Der var så absolut talefrihed dem
imellem, altid høj og ren luft. Far måtte ret ofte give sig. Mor var
slagfærdig og kunne være hård, så vi til tider havde ondt af far!
Men gik han med gnistrende blik og blev tavs, blev det altid mor,
der bad om godt vejr, og det skete altid ret hurtigt. Hun kunne
ikke ret længe tåle, at der var dyster stemning i hjemmet.
Næsten hver søndag gik far og mor i frimenighedskirken. Der
var absolut ingen tvang, men vi måtte gerne komme med. Vi fulg
tes altid med far, mor kom lidt senere og satte sig længst inde på
vor bænk, vi rejste os, så mor kunne komme forbi, og vi syntes,
det var godt, hun kom ind til os. Når der var altergang, var far
altid en af de første, der rejste sig, han gik frit og glad op til
alteret. Mor rejste sig lidt mere tøvende, og hvor var vi mærkelig
godt tilpas ved, at hun altid søgte plads på knæfaldet ved siden
af far. Han rejste sig bagefter glad og fri og smilede til os, når
han igen gik til sin plads. Mor havde tit tårer i øjnene, og vi måtte
igen rejse os, så hun kunne komme ind på sin plads.
Mor sagde ved fars grav: »Når Peder Moos gik op til alteret i
vor lille kirke, vidste jeg, at han over døren ind til kirkerummet
havde læst:
»Som ved dit alter den kvidrende fugl
und i dit tempel din tjener et skjul«.
Ja, far og mor levede i det grundtvigske kirkeliv. De holdt tit
hjemmeandagt, hvor mor læste en tekstudlægning af Morten Lar
sen13 eller Emil Koch,14 og far bekendte troen. Da vor præst, Jør
gen Eriksen, fra frimenigheden under krigen var indkaldt, sendte
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forældrene til dem, der skulle konfirmeres, de unge over til mor,
der så holdt konfirmationsforberedelse med dem. Pastor Lycke,
Rødding, kom på selve dagen i kirken.
Det skete ikke så sjældent, at fru Rosendahl fra Rønshoved kom
med hjem fra kirken. Hun boede i den villa i Rønshoved, som hun
ved sin død havde testamenteret til Den nordslesvigske Kvindefor
ening til oprettelse af det børnehjem, der er der den dag i dag.
Fru Rosendahl (1845—1917) var datter af pastor Munk Plum
og hustru, født Blædel. Hun blev som ung så optaget af det søn
derjyske spørgsmål, at hun rejste herned og optog en gerning for
den danske sag; hun blev imidlertid udvist af tyskerne, men fandt
i Kolding en pensioneret lærer, der var tysk statsborger og villig
til at gifte sig med hende, så hun på den måde kunne komme her
ned igen og fortsætte sin gerning. Man sagde dengang: »Hun har
giftet sig til Nordslesvig«. Hun og hendes »mand« byggede så
villaen i Rønshoved.
Der er 16 km fra Rønshoved til frimenighedskirken i Sundeved,
så hun måtte tidligt hjemme fra for til fods at nå den til kirketid.
Hun var både godt træt og sulten, når vi kom hjem. Efter middags
maden og en god middagssøvn var hun veloplagt til samtale. Denne
kunne vare til efter aftensmaden, men så skulle hun sandelig også
til at gå. Det trak nu for det meste ud og endte med, at far måtte
have »Poul« spændt for »æ karriol«. En af os drenge måtte med
til selskab hjemad. Far skulle altid vende ved »Sejerstenen«15 i
Rinkenæs. De sidste 4 km ville fru Rosendahl gå.
Jeg husker en aften. »Poul« var altid velfodret og vel ikke sær
lig interesseret i at skulle ud af sin lune stald, i hvert fald ikke,
når den blev sat i trav. Far havde altid et bestemt sted, hvortil
hesten skulle gå i skridtgang. Det var midt oppe i indkørselsvejen.
Her var der en stor kaprifoliebusk, som far hægede om i det ellers
klippede hegn ind mod haven. Der satte han så hesten i trav, men
kun halvvejs op til landevejen, den skulle igen gå det sidste stykke
derop. Når den så var på landevejen, var blodomløbet sat i sving,
og nu kunne den trave længe. Altså, da den var sat i trav på lande
vejen, løftede den på halen, og der kom et »trut« i takt med travet,
og den blev ved. Jeg kikkede op på far. Fru Rosendahl var jo en
meget fin dame, født Plum; far bed i pibespidsen og daskede til
»Poul«, men det forhøjede kun trykket. Omsider kom det fra fru
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Rosendahl: »Ja, men Peder Moos, kan De da ikke få den til at
holde op?« Far svarede omgående: »Nej, da ikke sådan midt i et
stykke, den blæser jo »æ Wacht am Rhein«.
Så fortsatte turen ud over Gråsten til Rinkenæs. Det sidste stykke
vej var samtalen gået i stå og blevet afløst af sang. Fra Gråsten
sang de i den lune nat den ene danske sang efter den anden i takt
med hestens trav. Når så fru Rosendahl, stiv i hele kroppen efter
den lange køretur og lange dag, med besvær var kommet ned af den
høje gig og havde givet drengen den obligatoriske 5 groschen (50
øre) og nynnende gik videre ad de snørklede veje langs den månebeskinnede blanke Flensborg fjord, vendte far hesten hjemefter.
Vi prøvede at fortsætte med sangen, men drengen faldt hurtig i
søvn. Far var nødt til at fortsætte med at nynne, til vi var kommet
igennem Gråsten! Så fik far sig også en slummer, men kun til
»Poul« drejede fra landevejen ned mod gården. Her var den slem
til at sætte farten op og tage hjørnet lidt nær, så da vågnede far.
»Poul« måtte vente med at blive spændt fra og komme i stald. Far
bar først sin sovende dreng ind og puttede ham i seng.
Far og mor kunne være rygende uenige, men kun om det, der
lå ud over hjemmet. Hver havde sit virkeområde. Mor kunne
give afkald på alt; når far bad om det, sendte hun alle sine hjæl
pere ud, især i høst- og roetid. Var der f. eks. i mors unge år en
kvie, der havde kælvet og var slem at vænne til malkning, gik mor
ud for at malke den. Far havde aldrig prøvet at malke. Jeg husker
en kvie, der var særlig slem. Mor havde en kost stående på gulvet
op ad den, og når den så spjættede alt for meget, blev kosten brugt
på den måde, at kun skaftet kom i sving med en vis fart. Koen kom
alle dage til at hedde »Spjætmikkel«.
Haven var mors domæne. Det var nok far, der havde plantet
alle de sjældne træer og buske, der var i den, men det var mor,
der satte prikken over i’et og skabte den smukke have, der ses på
billedet her. Der kunne komme rivninger, når mor f. eks. ville
have noget mere fældet, men far gav sig og »klippede«, som mor
ville. Når det kneb, blev karlene sat til at hjælpe, særlig pinselørdag
blev vi alle sat i fuld sving.
Mor og far elskede haven lige højt, mor især blomsterne. Jeg
ved mange, der fulde af forundring gik med mor rundt i den store
have og hørte hende fortælle om alle de sjældne arter, hun havde.
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Haven, som man så den fra stuehuset.

Jeg kan ikke andet end nævne general Moltkes10 tale ved fars
og mors sølvbryllup. Han nævnte den oplevelse, det havde været
for ham, der selv havde megen sans for havedyrkning, at komme
ind i et sønderjysk hjem, hvor fruen, en bondekone, havde så stor
en sans for og viden om den kunst, det er at skabe så smuk en
have. Nu vi er ved sølvbrylluppet, kan jeg ikke lade være med at
fortælle et sjovt træk om festen.
Line, mors trofaste køkkenhjælp i mange år, kom, efter at hen
des veltillavede og velsmagende mad var nydt, selv ind for at
skænke kaffen. General Moltkes kop stod lidt skævt i underkop
pen, som han rettede på, da Line var ved at skænke, hun misfor
stod og sagde lidt skuffet: »Wel do it ha en hel fuld?« General
Moltke sendte hende sit mest skælmske smil med et: »Jo tak, hvis
du synes«.
Ja, haven var et af de steder, hvor far og mor kunne blive enige,
men i politik gik de hver sin vej, da røg de sammen, så det gnistrede.
De var så ægte hver for sig, at de i heftig diskussion glemte alt om
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sig, glemte, at de var mand og kone, der havde mange børn, der
hørte alt og stod og tog parti. Uha, i genforeningstiden! Mor var
Åbenrå-tilhænger og far var Flensborg-mand. De holdt hver sin
avis i mange år. Da far var død, kunne vi mærke, at mor savnede
den polemik; hun var ikke så afgjort sikker i sine meninger, og
vi smilede, når hun forfægtede de standpunkter, far havde haft.
Jeg har kun en eneste gang set far og mor stå og tage om hin
anden, og det glemmer jeg aldrig. Jeg ville ind i stuen, og der stod
mor med hovedet på fars skulder og græd, tårerne trillede også
ned i fars skæg. Jeg hørte mor sige, hun kaldte altid far ved sit
fulde navn: »Peder Moos, jeg kan ikke være til, når du bliver ved
at være så stejl«. — Jeg var lamslået, fik hurtigt lukket døren
igen, men kunne ikke flytte mig. Noget efter hørte jeg dog, at der
blev talt på den anden side af døren, og lidt efter lidt temmelig
højrøstet, det lettede, den tone havde jeg hørt før. Døren blev nu
hurtigt revet op, far var på vej ud, men jeg så mors hånd gribe i
ærmet og trække far ind i stuen igen! Jeg afsted. En tid efter listede
jeg mig ind ad en anden dør, der sad mor ved skrivebordet med
hånden under hagen, et typisk tegn, når noget optog hende. Far
gik op og ned i stuen og forklarede, alt var normalt igen.
Hvad tænkte vi ældre søskende, når vi kunne se, at mor ventede
sig igen? Jeg husker især, da den sidste skulle komme. Vi ældste
drenge skulle altid hjælpe far med aftenfodringen, vi var oppe på
loftet for at kaste hø ned, men var faldet i snak. Far, der stod nede
på fodergangen for at fordele høet, måtte råbe op efter mere. Hvor
dan snakken faldt, kan jeg ikke huske, men vi var forbavset over,
at far og mor fik så mange børn. Vi havde just ikke på fornem
melsen, at de elskede hinanden altid, og få børn kunne man ikke,
uden at man holdt meget, så meget af hinanden, som kun to kan.
Der blev ikke lagt noget mystisk over forholdet mellem en far
og en mor, der blev os aldrig foregøglet noget om storken. Når to
holdt rigtig meget af hinanden, var det kun naturligt og kønt. Men
der var på den anden side ingen steder, hvor det kønneste og det
grimmeste var hinanden så nær. Far undveg altid det emne, men
mor gav altid en forklaring, og vi forstod, at så måtte de jo allige
vel holde meget af hinanden.
Det første indtryk, jeg fik af hjemmet efter den første verdens
krig, var julen 1918.
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Vi var tre søskende, der var på Fyn, da krigen holdt op, og vi
ville nu prøve på at komme hjem til jul. Vi måtte helt ud til Ribe
for at kunne komme over grænsen, der jo endnu blev bevogtet af
tyske soldater. Vi gik fra Ribe og kom godt over grænsen til Lundsmark, hvor Agnes Smidt17 tog godt imod os og hjalp os med at
planlægge turen til Sundeved. Vi turde ikke rejse med statsbanerne
på grund af militærkontrollen.
Vi blev i Lundsmark ikke så lidt ængstelige, da Agnes Smidt for
talte, at vor søster Sigrid nogle dage før, da hun havde været en
tur over grænsen, på hjemturen var bleven beskudt af tyske sol
dater, og idet hun løb alt hvad hun kunne, kunne høre kug
lerne pibe. Hun måtte lade sin taske med alt »godt«, hun havde
hentet i Ribe, i stikken, hvad der sikkert også kun var hensigten.
Fra Lundsmark spadserede vi til Roager og tog »Æ Kleinbahn«,
(amtsbanen), til Branderup, og derfra igen til fods til Bovlund,
hvor vi overnattede hos pastor L. B. Poulsen. Tidligt næste morgen
gik vi derfra til Åbenrå, og derfra tog vi med anitsbanen til
Fiskebæk, et trinbræt, hvor nu Gråsten Landbrugsskole er. Derfra
og hjem til Nybøl havde vi så kun 7 km at gå. Vi havde faktisk
vandret til fods over halvdelen af vejen fra Ribe tværs ned over
Nordslesvig til Nybøl i Sundeved.
Det er nu over 40 år siden, men det indtryk, at komme fra det
venlige Fyn, hvor vi på den gård, vi var, så at sige ikke havde
mærket til rationering eller mangel på noget, og så komme her
ned til de hjem, først i Lundsmark og Bovlund og så i Nybøl, det
var som at komme tilbage, ind i en mørk tid. Det var overvældende
at mærke, at vor hjemegn havde gået noget forfærdeligt igennem.
Man var ikke helt veltilpas ved at have levet så ubekymret, mens
ens kære havde haft det så strengt. Det havde slået os, da vi be
søgte de to hjem, men hvor gjorde det det endnu mere, da vi kom
helt hjem.
Vi gik ikke ned ad vejen til gården, men ind ad et lille smuthul,
vi havde mellem lindene ind i haven; det lidt frosne løv raslede,
da vi gik ned ad havegangene, det var i mørkningen.
Vi syntes, da vi kom ned mod huset, det var mærkeligt, der ingen
lys var i stuerne ud mod haven, vi så kun et dovent lys i stald
vinduerne. Vi anede ikke, hvor der skulle spares på lys.
Vi gik ikke ind ad fordøren, men om og op ad den murede trappe
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til køkkenet, hvor den herligste lugt af rødkål slog os i møde. Da
vi lukkede døren op, så vi mor stå ved komfuret, vi så hendes an
sigt, da hun vendte sig om mod os. Hun lagde hovedet lidt på sned,
og vi så hendes åsyn lyse op i en forunderlig gensynsglæde. Efter
velkomstgoddag så man først mors daglige tøj, vi anede ikke, hvor
det havde knebet, eller at mor havde delt ud og selv sled det rin
geste. Lidt efter kom far ind fra sit huggehus i tøj, vi aldrig havde
drømt om, han ville gå i.
Hvor blev der holdt jul! Vi havde heldigvis lidt med fra Dan
mark. Det kom på et tørt sted, nu Sigrid havde måttet lade tyskerne
samle sin taske op. Sikke’en begejstring det vakte, at vi kunne få
risengrød med rigtig kanel på, og at der kom ægte peber i dåsen
igen, og at man kunne få sig vasket i rigtig håndsæbe.
Aldrig har vi søskende med far og mor sunget vore kønne jule
sange mere inderligt, vi, der nu næsten alle var voksne og fyldte
godt om juletræet inde i mors stue.
Jeg må også have fortalt om vor rejse tilbage over grænsen igen.
Vi var kommet lidt højt op i den dejlige juleferie med al den kom
sammen og især vel al den tale om den nu nært forestående gen
forening. Det viser i hvert fald den måde, hvorpå vi nærmede os
grænsen.
Vi rejste igen med amtsbanen, men denne gang til Haderslev
og videre til Frederikshøj. Der var nu foruden os tre også Svend
Zachariassen fra Dybbøl, Ingeborg Hanssen fra Nørremølle og
Jørgen Tegevaldt, nu førstelærer i Bov. Vi troede i vort overmod,
at vi i flok kunne gå lige over grænsen ad landevejen mod Kolding.
Det blev dog de tyske soldater for meget, så vi blev anholdt og
under bevogtning af soldater med opplantet bajonet transporteret
tilbage til Haderslev rådhus. Der sad vi i mange timer, mens de
ringede sydpå for at få at vide, hvad de skulle gøre ved os. Det
var rygtedes i byen, at vi sad der, og det var også kommet moster
Ingrid, senere gift med Thade Pedersen, for øre. Hun kom om til
os, der sad i venteværelset under bevogtning, og gik ind på kon
toret, om hun da ikke måtte tage os med hjem, så hun kunne give
os noget at spise. Det fik hun sandelig lov til, og hun var ikke sen
til at ringe efter Jens Andresen i Skovrup, der med heste og vogn
hentede os i mørkningen og førte os over grænsen ved sit eget
markskel.
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Kejser Wilhelms rige var i fuld opløsning.
Så stod vi da alle omkring flagstangen den 10. februar 1920. Far
bandt snoren i flaget, han var meget bevæget. Far begyndte at
hejse det og så hen på mor, kom så i tanker om, at han stod med
hatten på hovedet. Idet han tog den af og smed den hen på plæ
nen, gled flaget lidt ned. Mor: »Men Peder Moos da«, og fars og
mors øjne mødtes, han fik flaget til tops, mens tårerne randt ham
ned ad kinderne. Vi sang ikke. Det var regn og stormvejr.
Tiden lige før afstemningen dukker også op i erindringen.
Far og en af karlene kører helt ud til Søgård og kommer sent
hjem med et svingende læs gran. Alle, der vil og ikke selv har
fået flagstang, kan hente. Vi barker af, og de bliver afhentet de
fleste. Omtrent alle hjem i Nybøl får rejst flagstang.
Så dagen før. Telefonen er varm hele dagen. Det er flaguddelin
gen, det gælder. Hele bunken, der skal fordeles, er kommet til
Paula Fink i Åbenrå; men mor har forlængst lavet liste over, hvor
mange der skal til hver by. Der bliver ringet, folk er utålmodige.
Hen under aften letter det; vi sidder ved aftenteen, vi venter på
pakken til Nybøl sogn, alle i huset er parat til at hjælpe med for
delingen, men der kommer stadig ingen flag. Der ringes til vogn
manden. Jo, han er kommet hjem, han er færdig. Ja, men pakken
til Nybøl? — »Har fru Moos ikke selv fået den med hjem?« — Der
ringes til Åbenrå. »Nej, pakken ligger her i forstuen!« Klokken er
nu over 11, der kan ikke ringes mere til nogen om at hente eller
bringe. En af os drenge må afsted på cykle. Der er 30 km fra Nybøl
til Åbenrå og lige så langt hjem igen. Klokken 5 morgen kommer
han; det har regnet, og stormen er begyndt. Heldigvis har der været
medvind hjemad. Så biir der travlhed, og klokken 7 er alle kommet
hjem igen, de har været sognet rundt, alle har fået deres flag, og
de blev hejst kl. 8.
Mor havde to faste pladser, ved skrivebordet og oppe på forhøj
ningen i dagligstuen. Den stod ved en karnap mod syd i stuen med
havedør. Orglet stod nedenfor med bagsiden mod forhøjningen,
og der bag ved havde hun sin syplads. Her havde mor udsigt til sin
have og i et vindu mod øst udsigt til gårdspladsen. Her stod hendes
trædesymaskine, og her sad mor og lappede og stoppede for sin
store børneflok. Det er utroligt, alt det hun kunne få ordnet, ikke
mindst i den svære tid efter genforeningen. Nu var der ikke mere
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Dagligstuen med mors stue bagtil.

råd til at købe nyt eller hente skrædder Maj til at sy. Der blev
lappet og syet om; det var mors indsats. Ja, hvor blev der sparet
i det daglige!
Mor kom sjældent i marken; op mod høst var hun en tur rundt
at se på avlen. Hun vedblev alle dage at sammenligne den store
fede avl, særlig hveden, med den, de havde hjemme i Jægerup, og
hun sendte sin mor en varm tanke, fordi hun trods alt altid kunne
lave god og rigelig mad. Men den evne havde mor arvet.
På sin morgentur op på landevejen for at få udsyn gik mor
gerne på tilbagevejen op over en høj, der lå i hjørnet af haven og
var omkranset af store lindetræer, og derfra ned gennem køkken
haven for at fylde sin medbragte kurv.
Jeg kan ikke lade være med at nævne min forbavselse over i den
første plads, jeg havde, kun at få f. eks. frikadeller, sovs og kartof
ler. Det havde jeg aldrig oplevet hjemme. Der var altid en grøntsag
med.
16
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I efteråret, når markerne var tomme, og brombærrene, de vilde
hyben og hyldebærrene var modne, kom mor også i marken. Der
blev da spændt en hest for. Med en af de største drenge som kusk
kørtes der rundt langs de levende hegn, hvor mor og pigerne pluk
kede og fyldte bærrene i den dertil medbragte mejerispand. Mor
havde jo med de mange børn og karle og piger op til 15 at lave
mad til hver dag, så der stod altid i kælderen store, brune sten
krukker med alle slags syltetøj.
Hvor har mor tit sagt, når hun kom ind fra sit skrivebord eller
fra telefonen: »Jeg ved ikke, hvordan det hele ville have formet
sig, om ikke Paula Fink havde været med og havde været kasserer«.
Jeg vil nok tro, det var mor, der kom med planerne, og hende, der
kunne lægge dem frem og rejse til København og skaffe pengene.
Men hvor havde hun en uvurderlig støtte i Paula Fink. Vi har ikke
med en eneste antydning nogen gang mærket på mor, at der var
uoverensstemmelser dem imellem.
Ved at læse bogen »Sønderjyske Kvinder«, redigeret af frk.
Hanne Jenssen, Haderslev, kan jeg ikke lade være med at tænke
på, at det var alle disse gode og stoute kvinder, mor var sat i spid
sen for. Ikke så sært, at der skulle stor myndighed til for at kunne
klare sig der.
Det ville være absurd at tænke, om der ikke fra dem har været
kritik over for mor, der kunne bekymre hende. Aldrig har vi dog
hjemme med et ord hørt nogen tale om det.
Frk. Hanne Jenssen må helt have glemt mor, da hun samlede
sammen til bogen. — Godt, at fru Ingeborg Refslund Thomsen har
bødet på det i et tillæg til den 3 binds bog, jeg har haft lånt af
hende.
Mor kunne ikke ruge over eller skjule noget, så kunne hun ikke
være veltilpas, og det ville hun være. Mor havde et billede hæn
gende af en af sine venner og arbejdsfæ ller, fru Louise W right,

hvorunder fru Wright har skrevet »Det er ens pligt at være glad«.
Under mors billede kunne der godt stå: »Man skal være veltilpas,
da er man glad«.
Som mor stolede på far i pengesager, stolede hun lige så fuldt på
Paula Fink. Når mor havde fået lovning på pengene derovre i Kø
benhavn, overlod hun helt til Paula Fink at anvende dem på rette
sted. Det havde hun det rette sindelag til. Paula Fink havde en me234
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Paula Fink (1879-1944).

get fin handelsuddannelse og vel også en god støtte i sin mand,
Holger Fink. Denne kunne drillende sige til mor: »Kan du ikke
også skaffe mig nogle penge derovre, du får dem altid, jeg aldrig«.
Mor svarede: »Ja, de ved nok derovre, at jeg lader dem gå direkte
til fru Fink, og at hun er gift med storkøbmanden og borgmesteren
Holger Fink i Åbenrå.«
Det var jo mange penge, det drejede sig om til de 5 børne- og
hvilehjem, kvindeforeningen havde med at gøre. Mor var en opti
mistisk igangsætter. Det var vel, fordi hun så målet, hun ville nå,
at hun fik den evne at kunne lægge en sag for, så man måtte hjælpe
hende.
Jeg kan ikke lade være med at fortælle om en gang, far og jeg
prøvede på at få mor til at hjælpe os hjemme i den retning.
Vi havde fået kreditforeningslån; for hver 1000 kroner, vi lånte,
fik vi i rede penge kun udbetalt 650 kr., men vi skulle stadig for
rente og afdrage de 1000 kr. Så lav var kursen. Det var jo en låne
måde, som far og hans slægtled aldrig før havde været tilbudt, og
som de vel heller aldrig kom til at mene var helt fair play.
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Mor sad sammen med Jessen, Majbølgård, i bestyrelsen for
Dybbøl Mølle, og far vidste, at Jessen var i hovedbestyrelsen for
Overformynderiet, der også lånte penge ud i gårde. Der var der
intet kurstab, og renten var den samme, men der var jo kun få,
der kunne komme i betragtning. Vi bad nu, om hun ikke ville prøve
at tale med Jessen om det. Det ville jo være en meget stor fordel.
Obligationerne kunne købes igen til en kurs af 65.
Men det var der ikke tale om. Mor blev umådelig ked af det, ja,
ligefrem ulykkelig, hun kunne godt se fordelen ved det. Mor gik
om på sin syplads, og der blev ikke talt om det mere. Far sad lidt
og så ned for sig, han respekterede trods alt mor for hendes reelle
sindelag, så så han op og blinkede lidt med det ene øje og var godt
tilpas. Den sag var ude af verden.
Jeg er meget taknemmelig over at have fået lov at låne proto
kollen for Den nordslesvigske Kvindeforening, den er en god do
kumentation for mors arbejde for den. Den nordslesvigske Kvindeforening var så absolut hendes kælebarn.
Det beviser en gang, hun kom hjem fra en af sine rejser til Kø
benhavn for andre bestyrelser, hun var med i. De gav altid penge
til 1. klasse og desuden til ophold derovre. Mor rejste på billigste
klasse og boede hos derboende børn eller venner. »Det, jeg får til
overs, kan jeg så bruge til mine rejser for kvindeforeningen«,
sagde hun.
Når en af os havde hentet mor på stationen, havde vi altid travlt
med at få spændt fra. Vi vidste, at mor satte sig til rette i sofahjørnet,
og mens hun drak den ene kop the efter den anden, fortalte hun
for far og alle dem, der sad om bordet, alt hvad hun havde oplevet,
fra hun tog hjemmefra. Rolig og mild sad hun, og jeg tror, lykke
lig over at være hjemme igen hos sine kære.
Far var ligeså ivrig en lytter som vi andre, men der var tit dril
lerier dem imellem, og han kunne f.eks. sige: »Næste gang kunne
du da godt ta’ din mand med, jeg skal nok bære kufferten«.
Mor fortalte, en gang hun havde boet hos Wrights, at de havde
bedt hende med i Det kongelige Teater til uropførelsen af Helge
Rodes »Moderen«.
Det blev for os, som om vi selv havde været med, så grebet
havde hun været; og hun kunne gengive det, så vi længe kunne
leve højt på det. Det var måske, fordi det var allerførste gang,
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hun havde været i teatret efter den strenge tid 1914—18, at styk
ket havde gjort et så uudsletteligt indtryk på hende.
Den aften var det kun om sine kønne oplevelser, mor fortalte,
den egentlige grund for rejsen blev mere grundigt drøftet dagen
efter, og da skulle der nok komme forskellige meninger mere
højlydt frem. Det hørte sig nu en gang til.
Mor brugte een gang overskuddet fra sine rejser til andet for
mål.
Far var nu fyldt 70 og trængte til en ny overfrakke. Det må have
være julen 1922, thi det kneb endnu med at kunne købe godt tøj.
Vi havde været inde ved juletræet i mors stue og sad ved kaffen og
de mange julebreve i dagligstuen. Mor gik ind i sovekammeret og
kom tilbage med en stor pakke. Der stod Fonnesbech tværs over
papiret. Hun gik nu om og lagde den uden et ord på fars knæ. Far
så op: »Er den til mig?« Han lagde den op på orgelbænken og
pakkede den ud. Mor havde igen sat sig i sit sofahjørne og sad og
så på far, der næsten målløs drog en meget flot pels frem af pakken.
— En pels til far, der var så forfærdelig bange for at virke pra
lende! Den ville han da aldrig gå med. Far og mor så på hinanden.
Mor rejste sig og kom om til far: »Du må da prøve, om den passer
dig, Peder Moos«. Hun tog den ud af hånden på ham og hjalp ham
den på. De var så kejtede begge to, da mor knappede den. Det var
i grunden ikke knapper, men fornemme bånd med en stofbetrukket tværpind. Mor tog med sine hænder ind under pelskraven, for
at den skulle sidde rigtig om halsen og i nakken. »Den passe dæ jo
som et skjøt, Peder Moos«, sagde mor og tog pelshuen, der var med,
men som var faldet på gulvet, og satte den på fars hoved. Det var
en så aldeles mærkelig fornemmelse for os. Far var 70, og mor var
50, og så stod de, som om de var 20, eller endda som om mor var
den ældste og var en lille smule flov over, at hun var blevet for
elsket i en, der var yngre end hun selv var.
Far spurgte helt lavmælt: »Hvorfor gir du mig den?« Men så var
mor der, i drillehjørnet: »Du er jo gift med Magdalene Moos, at du
ved det«. Far satte sig brat. Det mærkelige var, at far meget gerne
gik med den. En flot mand, som vi børn næsten ikke kunne tro
var vores far. Vi synes siden, at han var blevet lidt forfængelig. Han
ville gerne se godt ud i tøjet.
Far var en jævn mand, ville være det; for ham var der så absolut
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ingen persons anseelse. Det kunne selvfølgelig ske, at nogle var
nedladende over for fru Moos’ mand. Det var de kun een gang,
enten så far dem slet ikke, eller også, hvis de var lidt mere værd,
vedblev han samtalen sålænge, at vedkommende blev klar over, at
han havde dummet sig. Der skulle meget til, før far tog sådan en til
nåde igen. — Det var i tiden omkring det store nordiske skole
møde. Huset var fyldt af gæster, blandt dem en skolemand fra Kø
benhavn. Han var ikke stor af vækst, men var i København en ret
stor og fremtrædende personlighed, så for ham var København
selvfølgelig verdens midtpunkt. Far og han stak altid lidt efter
hinanden, de havde begge deres meningers mod, der også kom ty
deligt frem i kredsen den aften. Da så skolemanden havde nævnt
København tilstrækkelig mange gange, sagde far med tydelig spør
gende mine på sit bredeste sundevedmål: »Kjø-fen-havn?« Skole
manden: »Ja, Peder Moos, Kø-ben-havn«. Far, idet han tog sin
krumme pibe ud af munden og slog ud med hånden, med et lidt
syrligt smil: »Nå — de æ jo en by deøve å Sjælland! Æ de it en
fåf ætle avkrog å bo i?«
På den anden side kunne far drage andre frem, der havde deres
væsen imod sig, han så tværs igennem folk og lod sig ikke du
pere.
De danske soldater, der kom til Sønderborg efter afstemningen,
blev af befolkningen i de forskellige byer inviteret på besøg, sådan
også i Nybøl. Vi havde set de to øverste, oberst Moltke og kaptajn
Pedersen, senere h.h.v. general og oberst, den dag de med deres
soldater kom til Sønderborg. Nu kom de begge med deres soldater
til byfesten, der blev afholdt i vor toft lige syd for haven. Nu så
og hilste vi på dem i deres flotte gallauniformer. De kom efter
festen med hjem og besøgte os om aftenen, og bag den fine uniform
viste det sig, at de var prægtige mennesker, som far og mor blev
venner med. Det holdt livet ud, og de kom meget sammen. Det var
så dejligt, når general Moltke med frue kom på besøg en søndag.
Han var da civil, og vi gik tur over markerne, helt ned på hav
kløften, hvor vi med udsigten over Nybølnor mod Broagerland og
ude i vest over Gråsten og Egernsund sad og samtalede. Hvor var
de interesserede i alle almindelige spørgsmål om den rette genfor
ening med moderlandet.
Oberst Pedersen og hans unge kone kom vel endnu oftere, altid
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Rutebilen bag selskabet kom med regimentsmusikken, der hyldede far på hans 75
årsdag. Fra højre ses (1-2) to feriebørn fra Rønshoved Børnehjem. (3) kaptajnen,
der ledede regimentsmusikken. (4) Moster Saras mand, Hans Pedersen fra Stende
rup. (5) Fru pastor Eggert, Nybøl. (6) Oberstinde Pedersen, Sønderborg. (7) Mors
ældste datter, der plejede hende de sidste år, dengang forstanderinde på Lyshøj
Børnehjem i Sønderborg. (8) Jørgen Zachariassen, Dybbøl. (9) Far. (10) Fars fæ t
ter, pastor Moos, Kliplev. (11) Med ansigtet halvt skjult Nikolai Christensen, Dybbøl.
(12) Den yngste datter, der 10 år gi. var med sUn mor på Kongehøjen i 1920, nu
gift med læge Mogens Seidelin, Odense. (13) Mor. (14) Jens Moos, der overtog
hjemmet, men døde jå år efter. (15) Oberst Pedersen, Sønderborg. (16) Fru lærer
Berggreen, Nybøl. (17) Med hat, ego. (18) Fru pastor Skaarup, Kværs, datter af
pastor Moos. (19) Fru Mimmi Ludvigsen, Nybøl. (20) Kresten Moos, fars ældste
bror, der ejede fødegården i Ullerup. (21) Frk. Katrine Sibbesen, bestyrerinde på
forsamlingsgården i Sundeved.

til fars fødselsdag den 28. april og til mors den 4. september. På de
to dage har de besøgt os i mange år, vel i over fyrretyve. Også
længe efter, at far og mor ikke var mere, kom de for at mindes
dem.
Det, at vi kom så meget sammen med de to hjem, var vi meget
glade for, men det viser jo også, at de kom herned for at være
med til den rigtige genforening. Men også, at det ikke var uden
grund, oberst Sanders i sin nekrolog om far kunne skrive: »Ved
Sønderborg garnison betragtede vi Peder Moos ikke blot som en
af danskhedens trofaste forkæmpere i udlændighedstiden, men og
så som en af dem, der fuldt og helt forstod betydningen af, at be
folkning og garnisonen står i det bedste forhold til hinanden. Vi
føler, at Peder Moos ligefrem elskede den danske soldat.«
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Oberst Pedersens groede fast og blev boende her i vor landsdel.
Kom far ikke hjem med sidste bil, vidste vi, han overnattede hos
en af sine venner. De var kommet i så god samtale, at tiden var
forpasset, og det skete ikke så sjældent. Ja, hvor kom der gode
danske embedsmænd herned! De var fint udvalgte folk, der ville
være med os ind under dansk styre.
Når jeg nu vil prøve på at fortælle om de brydninger, vi oplevede
her i Nordslesvig ind imod genforeningen, må jeg indrømme, det
ikke er let. Jeg var ganske ung og syntes vel derfor dengang, det
var upassende for os nordslesvigere, at vi kunne blive så rasende
uenige. Der måtte godt gro græs over meget af det.
På en måde fik vi hjemme de forskellige syn på hele spørgs
målet så at sige lige ind ad døren, da far og mor som nævnt stod
i hver sin lejr.
Det var, trods alt det glædelige i tiden, også en streng og hård
tid, der skilte ellers gode venner.
Diskussionen far og mor imellem var både stejl og hård, men
den skilte ikke, og der var altid høj og ren luft. Vi børn følte os
altid trygge og veltilpas, der var altid enighed om det, der gjaldt
hjemmet. Solen fik aldrig lov at gå ned over nogen vrede, man be
gyndte på en frisk næste morgen.
Kulminationen nåedes nok, da det blev sådan, at det ikke blev
H. P. Hanssen, der skulle være hovedtaler på Dybbøl.
Mor lod da Kvindeforeningen forstå, at hun nu ikke ville over
bringe nordslesvigske kvinders hilsen. Så kom Sofie Andresen18
fra fru Rosendahls børnehjem i Rønshoved, vel sendt af Paula
Fink i Åbenrå, og det lykkedes hende, men kun ved fars hjælp og
styrke, at overtale mor til, at Kvindeforeningen kunne optræde
værdigt.
For far var det altid sagen, det drejede sig om, ikke personen.
Han respekterede H. P. Hanssen lige så fuldt som mor for det store
arbejde, han udførte. Men far var absolut ikke enig med ham i
grænsespørgsmålet. Her er et træk om det.
Far og mor kom kørende hjem fra Sønderborg i den tid. I Nybøl
blev de standset af Peter Phillipsen, og der blev diskuteret. Phillipsen, der godt kendte fars og mors modsatte indstilling, kom med
følgende: »Nej, Peder Moos, Hans Pede’ skul’ sendes derned, hvor
peberet gror«. Far: »Ja, det kunne være nødvendigt nok, at han
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fulgte dig derned for så at vende hjem, når han var sikker på, du
var godt anbragt«. Hesten fik et rap af pisken, og kørslen fortsatte.
Far var urolig for, at H. P. Hanssen skulle blive for ensidig i den
hovedtale, som han, selvfølgelig jo da, skulle holde på Dybbøl.
Far var i det hele bange for, at de radikale havde for stor magt
over eller tag i ham, at H. P. Hanssen lod sig rive med, måske, for
bedre at kunne klare sig over for sine mere konservative modstan
dere. Det var for far ikke bare H. P.’s mening, der skulle dominere,
sagen skulle belyses reelt fra alle sider. Mor kunne lidt ironisk sige
til far: »Ja, men Peder Moos, du må hellere rejse ud til Åbenrå og
ta’ H. P. Hanssen under behandling, nu han er ved at skrive talen«.
Det kom så til at gå helt anderledes, — der var andre end far,
der var urolig. — Det blev den mere neutrale grev Schack,19 der
kom til at holde hovedtalen.
Hvad følte man, da man så mor med sin lille datter ved hånden
gå op på kongehøjen ved genforeningsfesten på Dybbøl for at
overrække Kvindeforeningens blomsterhilsen? Man var alt andet
end stolt. Vi vidste, mor og andre med hende havde brugt al deres
evne for at prøve på at lindre den tunge nød, der var under krigen.
Mor havde samlet enlige kvinder en gang om ugen i vort hjem,
hvor hun og far gjorde alt for at få en hyggelig aften ud af det. Vi
vidste, mor på sin milde måde tog hen der, hvor der var sorg, og
på sin måde vidnede om det eneste sted, hvor der for hende var
hjælp at få.
Blomsterne, mor havde med, vidste vi, var samlet på den måde,
at mor havde bedt konerne gå ud i deres småhaver og plukke blom
ster og komme ned til os med dem. De hjalp så mor med af alle
disse blomster at sætte buketten sammen. Mor, der havde et væld
af blomster i sin have, satte kun een blomst i, og det var en klevia,
hun havde i vinduet ved sit skrivebord, og som havde glædet hende
meget — den gik hun ind og skar af og satte i den færdige buket.
På det kort, mor bandt ved buketten, skrev hun:
»Af Sorgens dybe Muldjord nu Lykkens Blomster gror,
og Glædens Toner samles i et jublende Kor.
Fra Børnene hernede og hver sønderjydsk Mor:
Velkommen Danmarks Dronning til Slesvigs dyre Jord.
Fra Den Nordslesvigske Kvindeforening
Magdalene Moos
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Blomsterne er samlet i Arbejdernes Smaahaver og gaves med
glæde. «
Mors lille datter skulle have overrakt buketten til dronningen,
men kongen tog hende i hånden, og så gav hun ham den. Kongen
gik derefter hen og gav den til dronningen.
Mor og far, ja, vi alle, havde den sorg at miste en søn og bror,
Hans, i krigen; han faldt i Frankrig den 21. maj 1916.
En søster, der opholdt sig på Møen hos Frede Boisen, Rødkilde,
fortæller, at da budskabet om mobiliseringen gik op for hende,
stod hun som lamslået, hun gik uden et ord til nogen ind i sin stue,
gjorde sig i stand og rejste hjem.
På turen gennem Danmark føltes alt normalt. Ned gennem Nord
slesvig var der en dyster stemning over alt og alle. Folk var så
tavse, de ord, der kom, var kun om krigen, og om, at nu var den
og den rejst. Det var, som om den tunge, dystre stemning også lå
over naturen, der hang en sort tordenluft over landet, og denne
føltes som et fysisk tryk.
Da hun kom hjem, var bror Hans kommet hjem fra sin plads
ved Haderslev, men han var gået op til vor frimenighedspræst for
at bede ham komme med hjem for at tage os til alters. Min søster
fortæller: »Det blev en altergang, jeg alle dage vil mindes«.
Næste dag tog Hans afsted. Brevene, han skrev fra fronten, læstes
med spænding, angst og bekymring, han længtes så meget og var tit
urolig. Jeg citerer et par af dem, der viser hans tanker i den sidste
tunge tid.
Den 3. december 1915.
»Hvor jeg dog længes efter fred i disse dage, — dog er jeg glad
for, at jeg står på det sted, hvor pligten har stillet mig. Jeg tror,
vor gode, retfærdige sag er bedst tjent med, at alle vi unge står
der — «
Den 17. maj 1916.
»Granaterne tordner udenfor, så jorden ligesom er i bevægelse
af nervøse trækninger. Det runger så hult som Vesterhavet i storm.
Jeg er inderlig urolig for, hvad der kan møde mig. Vorherre vil nok
bevare min hånd og mit sind, når jeg giver mig helt i hans hånd«.
Ja, det var den sidste hilsen, vi fik fra ham.
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Far skriver i sine erindringer om den sidste gang, Hans var
hjemme på orlov:
»Hans kom hjem i fjorten Dage! Disse fjorten Dage! Vi skulle
dog endnu, trods alt ses og tale sammen. På Marken sagde han til
sine Brødre: »Hjælp nu Far godt, — jeg kommer ikke mere hjem.«
Hans var den samme gode Dreng, fuld af Kærlighed, men legemligt
opslidt. Hans rejste igen den 4. Maj 1916 og faldt den 21. Maj s. Aar
ved Wimyhøjene ved det tyske Angreb mod Engelskmændene.«
Jeg kan føje til: Kirsten Køler, der tit hjalp til hos min moster
Sara i Stenderup, fortalte en morgen, hun kom: »Jeg tror bestemt,
der kom en hjem på orlov i nat. Da han gik forbi vort sovekam
mervindue, der jo ligger lige ud til vejen fra stationen, hørte vi en
synge på »Jeg har båret lærkens vinger«. Idet han gik forbi, sang
han: »Skal jeg atter vejen finde til min ungdoms lyse slot«.
Det viste sig, at det var Hans, der havde sunget på vej hjem på
sin sidste orlov.
Et træk til fra fars erindringer. Far skrev dette, da han var 83 år.
»Nu er jeg så træt af at skrive — nu skulle jeg endda lil at
skrive om Glæden over at komme tilbage til Danmark.
I Afstemningstiden var jeg det Sønderjydske Ministeriums Til
lidsmand for Nybøl Sogn. Som saadan var jeg af Rigsdagen ind
budt til Middag og med Rigsdagen paa Udflugt til Mommark Fær
ge. Hr. Zahle var meget ude om at give Haand, men jeg undgik
ham, — thi for ham og hans Fæller er Kongedømmet en forældet
Institution.
Jeg var som sagt indbudt til at være med til at tage imod Kon
gen. At min Hustru ikke var indbudt, blev anset for utroligt. Der
blev derfor gjort Forsøg paa at faa en Indbydelse, og derved kom
vi for sent til Kongeskibet, men var med i det store Folkeoptog op
i Kongeskansen. Jeg saa Kongen tage imod det gamle Flag,
Dannebrogsflaget, og omfavne den gamle Veteran, Hans Thomsen
fra Sundsmark. Jeg var fuldt med i Jublen, men — græd, fordi
vi savnede Sydslesvigerne. De skal aldrig blive glemt.«
Jeg glemmer aldrig en aften, far kom hjem fra en flere dages
tur til Sydslesvig ind mod afstemningen der. Det kan næsten ikke
beskrives, så træt og alvorlig far var, da han kom ind i stuen. Det
var noget helt andet, end vi var vant til, når enten far eller mor
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kom hjem fra en rejse. Da lyste deres øjne af fortællelyst. Far
satte sig tavs i sin stol. Vi kunne se på mor, hun ikke ville eller
turde spørge. Hun vidste jo, at det for far var en hjertesag, for ham
var Ejderen nu, som altid, Danmarks, og dermed Nordens grænse
mod syd. Vi kunne se, at det lyse blink i øjnene var borte. Lidt efter
så vi, at tårerne løb ned ad kinderne. Mor spurgte: »Tror du da
ikke, at der bare kan blive et lille dansk flertal?« Far: »Nej, i dag«,
og han nævnte byen lige syd for fjorden, hvor han kendte flere,
»var de mest optaget af, om de kunne liste nogle kaffepunche i
lille Peder Moos, så han kunne komme fuld hjem til Magdalene«.
Far var også ofte efter den tid på »Dannevirketur«, som vi
kaldte det, men han var da vemodig stemt.
Hvor ville far have været begejstret, om han havde oplevet tiden
efter 1945, men jeg tror, skuffelsen over Danmarks opførsel over
for den sydligste del af vort gamle rige, ville have været så stor, at
han ikke kunne have båret det uden at være blevet bitter mod dem,
der mente og fik trumfet igennem, at der blev handlet, som der
blev. Jeg ved, han ville have fulgt den stoute Knud Kristensen i tykt
og tyndt.
Jeg citerer her et par afsnit af fars erindringer, trykt i Sønder
jysk Månedsskrift for januar 1952. Når far var ivrigt optaget af
en sag, prøvede han tit på at skrive en tale, han gerne ville holde.
Han var ingen taler, han var tomandsagitator, det vidste han, og
han var ked af det, når han over for en forsamling ikke havde fået
luft. Tale kunne mor jo, og i drillehjørnet kunne der nok falde be
mærkninger dem imellem desangående. I sine omtalte erindringer
har far fortalt om en urolig nat, han havde, før det store møde
på Folkehjem i Åbenrå i 1918. Han måtte ud af sengen og tænde
lys i dagligstuen og skrive en tale, som han altså bare ikke fik
holdt. Talen sluttede med: »Og så er der noget andet, vi ikke må
glemme, det står i et Vers
»Læ vos åltid blyw ve de!
Fåer sin Båen ka kjennes ve!«
Sydslesvig er nu engang et Barn af Danmarkl De har vel artet
sig ud, men det sker jo for Folks Børn, og — de kan komme til
at holde af deres Hjem igen. — Hvorfor skal vi misunde dem at
komme tilbage, — til deres ældgamle Hjem igen. Man kan jo nok
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sige, at Paragraf 5 var en Haabets Planke, der har gjort sin Gavn,
men efter som Krigen gik, var det saa nødvendigt med den Afstem
ning? Elsas-Lothringen var under Tysken i halvtreds Aar, Slesvig
under Prøjsen i seksoghalvtreds, det er hip som hap. Vi maa ikke
glemme, at vi selv har været med til at fortyske dem.«
Det var mærkeligt, far og mor kunne ryge sammen, så det gni
strede, men store diskussioner med gæsterne hørte så absolut til
sjældenhederne. Hverken far eller mor kunne tåle, at andre var
nogen af dem hårdt imod. De var værtsfolk, og de skulle nok minde
hinanden om det.
Far havde været til møde i Åbenrå om eftermiddagen. Da han
kom hjem, havde han bedt Peter Grau og Jørgen Zachariassen,
der i grænsespørgsmål havde samme syn som far, ind til aftens
mad. Der skulle være møde i Nybøl om aftenen, hvor de skulle
føre ordet. Zachariassen var selvfølgelig altid velkommen, det ven
skab kunne intet skille, men det kneb for mor, da hun så Peter
Grau. Mor var ikke lang tid før blevet meget uenig med dem ved
et møde i Sønderborg. Jeg husker fars blik, da han så mor blive
stående i døren. Vi tænkte, så, nu går det galt! Far gik hen imod
mor, men så slog hun pludselig helt om, og det blev et hyggeligt,
næsten muntert måltid; ingen kunne stå for Peter Grau, når han
gengav en munter episode.
Det traf sig så heldigt, at vort aftægtshus, som ellers var lejet ud,
blev tomt til maj 1920. Far bestemte så, at det ikke skulle lejes ud
den sommer, vi ville sikkert få mange gæster til genforeningsfesterne, og det slog vel nok til. Der var altid fuldt hus, både der, og
i gæstekamrene på loftet i stuehuset, ja, det skete også, at nogle
måtte sove i høet på kostaldloftet.
Der var fru Louise Wright og hendes mand, stadsarkitekten.
Fru Louise Wright var formand for »Det sønderjyske Udvalg« i
Danske Kvinders Nationalråd, og hun og mor havde mange fælles
interesser. Fru Wright, f. Bauditz, der var født i Flækkeby lige syd
for Slien, var alle dage meget interesseret i Nord- men særlig Syd
slesvigsk Kvindeforening, som hun gjorde et stort arbejde for.
Wrights kom ofte og holdt ferie hos os og var der også den dag,
kong Christian X, dronning Alexandrine og begge prinser besøgte os,
Hr. og fru Wright blev på deres værelser under besøget. Dagen
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Denne tegning af duen, der slipper af ornens klo, sendte Joachim Skovgaard far og
mor i 1917 under den 1. verdenskrig. Den gik igennem den tyske censur, uden at
tyskerne blev klar over dens betydning.

efter havde stadsarkitekten travlt med at tegne bogstaver på en
stor sten i haven, der skulle fortælle om det fornemme besøg, han
foranledigede også, at der kom en stenhugger, så det kunne blive et
varigt minde. Stenen er nu sat som gravsten på kirkegården i Nybøl
over mor.
Det var en stor oplevelse for far og mor, da Wrights inviterede
dem på en Dannevirketur, hvor de i nogle dage kørte og gik rundt i
fru Wrights fødeegn. Hun var 11 år ældre end mor og var en klog
og moderlig rådgiver. Vi syntes, det var så underligt, når hun lagde
armen om mors skuldre, vi var jo ellers vant til, at det var mor,
der var den førende. Vi kunne mærke, de var gode venner, og at de
var godt tilpas i hinandens selskab.
Så var der Joakim Skovgårds. Dem havde far og mor kendt i
mange år. Vi havde i 1911 en væverske hjemme, hun var nu ikke
bare for at hjælpe mor med vævningen, men for at holde dansk
timer for os og nogle nabobørn. Jutta, som hun hed, rejste fra os til
København og oprettede der et meget søgt pensionat, men for at
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Louise Wright, f. Bauditz, ca. 1921
( J861-1935). På bagsiden af bille
det skrev hun: „Det er pligt at
være glad“.

sondere mulighederne lørst, tog hun et halvt år plads i huset hos
Joakim Skovgårds. Her fortalte hun, der var vendelbo, selvfølge
lig om den oplevelse, hun havde haft i Sønderjylland. Den familie
ville Joakim Skovgård lære personlig at kende, og han kom for at
besøge far og mor. Det blev til venskab livet ud, med mange gen
sidige besøg.
Far og mor boede sommetider hos dem, når de var i »afkrogen «,
som far kaldte København, og de var meget betaget af det kunst
nerhjem, de havde i Rosenvænget. Skovgårds kom ofte og boede
hos os i længere tid, og han og far var uadskillige på ture til fods
i omegnen. Det var en meget interessant gæst, far der havde at vise
sit kære Nybøl, og det blev til mange gode motiver, med en hyg
gelig hold snak, mens der blev malet.
Jeg husker, en gang vi kørte med selvbinder lige bag gården.
Far syntes vel, det måtte være et flot syn at vise Skovgård, og de
kom om i marken til os. Mens de stod og ventede på, at de tre pru
stende heste for binderen skulle komme omgangen rundt og hen,
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hvor de stod, var Skovgårds opmærksomhed imidlertid vendt ned
over en lille eng, vi havde lige neden for, hvor bækken løb. Denne
var blevet dæmmet op og lavede et lille vandfald. Det havde far og
gamle Hans Ludvigsen gjort en gang for at danne fald nok til, at
der blev anlagt en hævert, der så forsynede de to gårde med vand.
Da far stod og så efter binderen, der nu kom, vendte han sig for
at se, hvad indtryk det gjorde på Skovgård. Han var der bare ikke,
lidt efter kom han med sit staffeli, — alt andet var glemt — og
det blev et meget smukt billede.
Jeg kan ikke lade være med at fortælle, at da de var rejst, efter
at de med deres tre børn havde boet hos os i tre uger, mødtes mor
og jeg i de stuer, de havde beboet. Mon der da ikke »var glemt et
billede?« Nej, de var husket alle. Vi så på hinanden uden et ord.
Der kunne nævnes mange flere navne, alle, fra »det gamle land«,
der kunne, var selvfølgelig en tur i Nordslesvig den sommer. Alle
dem, mor og far havde haft forbindelse med, havde fået at vide,
de var velkommen til at bo hos os. En del kom vel også netop til
os, fordi de vidste, at hjemmet havde rum for begge synspunkter
i den bitre grænsestrid. De fik den åbent belyst fra begge sider.
Når vi ville vise vore gæster mere af Sundeved, blev der spændt
to heste for charabancen, og vi kørte en lang tur, jeg må næsten
sige, ind i Sundeved ad snørklede veje mellem høje, levende hegn.
Far fortalte om hver gård, vi kørte forbi, han kendte dem alle og
havde en godmodig historie om mange af deres beboere.
Turen gik gerne op forbi Nybøl Mølle, og far berettede om træf
ningen der i 1848, over Avnbøl til Ullerup, forbi fars fødegård
ned til Ballebro, og derfra langs Alssund forbi Nørremølle og Sand
bjerg Slot, derfra op forbi Dybbøl kirke til landevejen SønderborgFlensborg.
Det virkede altid overvældende på vore gæster, når de fra de
næsten mørke, skyggefulde sundevedske sogneveje kom op på
landevejen. Her var pludselig vid og herlig udsigt. Mod syd ser man
ned over Vemmingbund, op mod Broagers totårnede kirke. Lader
man øjet følge horisonten østover, ser man Broagerland med Sten
sig mose ned mod vandet, der hvor nu kongefamilien har deres
private badeplads i den tid, de opholder sig på Gråsten slot. Lidt
længere mod øst ligger Dynt med den høje skrænt, der hæver sig
op fra vandet. Her lød fars forklaring: »Her havde tyskerne deres
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kanoner stående, de kunne skyde tværs over Vemmingbund, bagind i de danske stillinger i Dybbøl skanser i 1864. Så rammer
øjet det store hav, Østersøen, for længere omme at se Dybbøl mølle
mellem de store træer, der står på hver side af landevejen. Næsten
mod nordøst, nede i dalen under Dybbøl banker ligger Dybbøl by.
Lige mod nord, ad den vej, vi er kommet, ser vi Dybbøl kirke med
sine hvide mure mellem de høje træer, der omgiver den«. Fars for
klaring fortsatte: »Det er jo på kirkegården der, general Bülow lig
ger begravet. Bülow døde på Sandbjerg slot, som vi lige kørte forbi.
Det var i 1864 omdannet til lazaret. Øjet møder nu lidt længere mod
nordvest Sottrups slanke kirkespir og endnu længere ude kirketår
net i Ullerup. Lader vi blikket gå lidt længere mod vest, ser vi det
lille, slanke spir på Sundeved frimenighedskirke på sin bakketop
mellem Nybøl og Stenderup. Så lader vi blikket gå ud stik i vest
langs landevejen, og det rammer Bøffelkobbel skov, hvor vi om lidt
vil gøre holdt ved graven fra 64. »De vog dem, vi grov dem en grav i
vor have«. Så har vi været horisonten rundt. Vi ser igen den to
tårnede kirke i Broager.«
Far elskede den plet her, hans ansigt lyste, når han stod der i
vognen og viste ud over det smukke landskab ned over hans el
skede Sundeved.
Far var tolv år i 64 og var med sin far i skanserne få dage efter
deres fald. Han fortalte tit om den tur og om krigen i det hele, det
var disse oplevelser som dreng, der gjorde, at han alle dage følte
sig som stedbunden til Sundeved.
Vi drejede så gerne mod vest hjemad mod Nybøl. Skanserne,
Dybbøl mølle og Sønderborg med den gamle pontonbro og slottet
var en heldagstur for sig selv. Vi så nu graven ved Bøffelkobbel og
hilste på gamle frk. Fink, der passede graven i sin have.
På vejen forbi skoven viste far gerne, hvor vi havde vort skov
stykke med de høje bøgetræer. Far var glad for, at han ejede et
stykke af Bøffelkobbel skov.
Så drejede vi fra landevejen ned mod gården ind ad »Æ Foot«
og var nu atter hjemme, hvor ingen udefra kunne se os for de store
træer, og der ventede et aftensmåltid i den store spisestue, hvor
efter vi slog os ned i haven, hvor der blev drøftet og sunget i den
stille aftenstund.
Af de nye tilflyttere, vi også fik meget samkvem med, må jeg
17
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Far forklarer „en sag“. Det
er lærer Berggreen, der får
den lagt for.

nævne amtsskolekonsulent Nielsens, som far og mor drøftede
skolesager med. Hvor var vi drenge optaget af deres tre unge,
smukke og livlige døtre. De holdt somme tider week-end hos os,
og det blev til mange køreture med fars kørehest »Snip«, hvor de
meget gerne ville være kusk, og til mange fornøjelige kroketspil på
pladsen i abildgården. Jeg kan ikke lade være med at nævne en
gang, da en af os drenge galant skænkede kaffe og over bordet på
den anden side fangede et par blå øjne; han glemte fuldstændig sit
hverv, så kaffen fossede ud over kop og bord.
Den, vi fik allermest med at gøre, var nu vor kære lærer Berg
green. Den forandring, han kom med til skolen i Nybøl, kan næsten
ikke beskrives. De, der oplevede det, glemmer det aldrig. Berggreen
kom med dansk undervisning. Det blev nu en fest hver dag i skolen.
Det var vel nok en forskel fra den tyske skole med dens provoke
rende fortyskning af de danske børn ved det mest nødvendige hjæl
pemiddel, spanskrøret — det korte, der altid var i hånden, til ryg
stykkerne, og det lange, der blev låst ud af skabet, hvor man måtte
bøje sig, så bagen blev godt stram og fik røde striber, der blev be
skuet, når vi under kommando var til badning i Nybølnor.
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Jeg gjorde min entre i den store klasse hos lærer Desler, (havde
indtil da kun gået hos lærerinden) med at skulle holde for en af de
første dage. Jeg havde knaldet glasset på det store billede af »Der
Kaiser«. Det må have gjort et dybt indtryk, da jeg husker det så
tydeligt. Desler: »Nah, das hast Du gemacht«, sagde han, rejste sig
fra katederet og stak sin hånd i lommen efter nøglen. Hele klassen
vidste besked; den store stok blev låst ud af skabet.
Jeg så, han var meget veltilpas, da han gik hen til skabet; men
da han vendte sig om med det lange spanskrør i hånden, prøvede
han på at holde sit ansigt i alvorlige folder. Man så kun hans skæg
samle sig i små krusninger ved hver mundvig som af et dæmpet
smil, der dog ikke kunne holdes tilbage, da han måtte åbne mun
den for at sige: »Kom mal hierher, Svend«. Han gjorde altid nar
af os Moosunger med de typisk danske navne, så det blev til et
langttrukket »Schweend«. Jeg tumlede hen på den åbne plads for
an bordene. Desler: »Bücke dich, — nein, noch mehr«. Da enden så
var godt stram, susede spanskrøret, jeg så fra den mærkelige syns
vinkel, at han hævede sig op på fodballerne i sine fjederstøvler, og
jeg fik det ene svidende snært efter det andet, der satte ophovnede,
røde striber. Det var jo en lidt voldsom begyndelse på den store
klasse, så jeg blev i frikvarteret siddende på min plads og havde
bøjet mit hoved ned over de sammenlagte arme over bordet. En af
mine ældre søstre, der kom forbi på vej ud, bøjede sig ned over
mig og spurgte med en lidt skadefro stemme: »Bed den Svend?«
Hun påstår, der kom et inderligt langtrukket »Jaah«, fra mig.
I stedet for at tumle hen på straffepladsen, burde jeg vel have
haft dristighed nok til at have fulgt Mathias Madsens eksempel.
Da Desler en gang kaldte ham op med sit »Kom mal hierher«,
strøg Mathias forbi ham hen og ud ad døren til den lange gang.
Desler satte efter ham i fuld fart. Mathias, der var barbenet, for
måede ved enden af den lange gang at få drejet ud af uddøren til
venstre, ud i det fri. Desler derimod, der var i sine fjederstøvler,
skred og havnede på hovedet i en stor affaldskasse. Eller, jeg skulle
som Johannes Thiesen, være hoppet ud af vinduet og på den måde
forsvinde hjem.
At Desler også praktiserede sine stokkeprygl som et opdragelsesmiddel over for sine egne to drenge, er der ét sørgeligt minde om.
Skoledrengene var med ham til badning i Nybølnor, det var
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i grunden en lumsk badestrand, der var så mange dybe huller i
havbunden. Ernst Desler, den ældste af de to drenge, skred ud i et
af dem og råbte skrækslagen på hjælp. Faderen, der altid sad inde
på strandkanten for at overvåge badningen, løb med alt tøjet på ud
i vandet, men da han omsider fik fat i drengen, var det for sent.
På grund af sygdom var jeg ikke med til badning den dag, men
mine skolekammerater fortalte mig om det rystende syn, det havde
været for dem at se faderen komme vadende ind med sin druk
nede dreng i armene. De fortalte, at Ernst havde røde striber,
som efter spanskrørsslag, ned over hele sin nøgne krop. Han lig
ger begravet i Nybøl.
Nå, min omgang klø fik jeg på en måde hævnet.
På »Æ Rejses Geburts«, som vi kaldte kejserens fødselsdag,
skulle der altid en klasse med ud at hejse flaget. Det frydede Desler
at beordre mig til at bære den tyske fane ud til stangen. Kejserens
fødselsdag var jo den 27. januar; den dag var der netop godt tåget
og pløret på skolepladsen. Der var en særlig stor mudderpøl, som
jeg jo slet ikke kunne se af bare benovelse over at gå der ved siden
af læreren med den tyske fane i favnen. Flaget foldede sig ud og
faldt ned foran mig! Jeg kom til at træde i det med det resultat, at
jeg faldt pladask på maven ned over det og fik det rigtig godt sølet
til. Sikken en ballade, Desler blev helt »konfus«, vi blev beordret
hen til vandposten, hvor vi med stor fornøjelse postede vand på det.
Det blev en ynkelig våd klud, vi med stort besvær fik hevet op i
tågen. Jeg fik aldrig den »ære« oftere.
Nej, Berggreen kunne uden stok. Han fortalte nu det, vi i hem
melighed over for myndighederne havde haft huslærerinder eller
vandrelærere til. Det var jo unægteligt også noget andet for ham, i
stedet for at skulle fortyske som sin forgænger, nu at lære os det, vi
havde længtes efter. Berggreen var en mester, så alt det funda
mentale, regning og skrivning, gik ind som en leg — med det an
det. C. A. Berggreen, sønnesøn af komponisten af samme navn,
kom også med sang og musik, — ikke kun for sine elever i skolen,
men som en meget dygtig og afholdt dirigent for sangforeningen
både i Nybøl og Vester-Sottrup. Disse koncert- og sangaftener blev
ret snart de største og kønneste fester, vi afholdt både i Nybøl og i
forsamlingsgården i Vester-Sottrup. Det kom til at betyde så uende252
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lig meget for hele egnens befolkning, at den på så fin og køn en
måde blev delagtiggjort i dansk sang og musik.
Ja, det, der betog os mest ved at komme tilbage til moderlandet,
var vel nok det, at børnene nu kom i dansk skole og åbenlyst måt
te høre om dansk åndsliv. Det havde vi jo nok også gjort før, og jeg
mindes, hvor betaget vi var, når der blev læst højt for os. Jeg må
nævne Ingemanns romaner. Hvor de dog betog os drenge! Jeg kan
endnu høre mor begynde på »Erik Menveds Barndom«, den her
lige fortællemåde, Ingemann her har. Jeg tror, Ingemann er en af
dem, der har betydet meget for bevarelsen af sønderjyske børns
kærlighed til dansk historie. De bøger har man senere prøvet at
forkorte, så de er ødelagte, ikke til at få mening i, der kommer nu
det ene tomrum efter det andet, og de får lov at stå ulæste på re
olerne. Kritikken af Ingemanns historiske fremstilling og af hans
belysning af historiske personer gjorde en ondt. Jeg tror, de skik
kelser, han har frembragt, har gjort deres virkning, såvel som dem
Kaj Munk har frembragt, f. eks. ham, som Kaj Munk lader komme
ridende på en so ind på »Nørreris« for at tale med Niels Ebbesen
og hans kone. De tre prægtige danske skikkelser har Kaj Munk
måttet fremføre for os på sin måde for at få sagt os det, han ville.
Jeg tror nok, det gik lidt ud over vor omgangskreds, at far og mor
blev så optaget af og fik så meget med de nye tilflyttere at gøre.
Vi boede jo, selv om midt i byen, dog fuldstændig isoleret af vor
store have og de mange store træer, som gården lå gemt i. Far og
mor var så optaget af deres, så de ikke havde tid til at fundere over,
hvad folk mente om deres færd.
Der var nogle vintre med masser af sne. En søster var forstan
derinde på Lyshøj børnehjem, og hun havde inviteret alle os unge
til julegilde. Vi var jo mange og kunne ikke være i een kane, vi
lånte derfor Valdemars og kom så afsted i to.
Vores gamle kane brændte i sin tid sammen med gården. Far
havde siden købt en brugt, men den var gammel nu og meget skrø
belig; at få en ny lavet hos en håndværker i den landbrugskrise,
vi var i, kunne der ikke blive tale om. Far og jeg besluttede os til at
prøve at lave en ny selv.
Der blev købt »vålbrædder«, brædder, der kunne købes, som de
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var, lige skåret ud af stammen, det var de billigste. Det skulle fore
gå i laden, hvor den gamle kane blev sat op som model. Mor kom
over for at se til os og måske også for at drille lidt, men da hun så
far gå og fryse trods meget tøj, gik hun igen. Da vi kom ind til mid
dag og kom ind i den daglige spisestue, var den fuldstændig tømt
for møbler, og stuen blev os anvist til værksted. Hvor det lignede
mor. Hun var ligeså optaget af foretagendet som vi og meget spændt
på, om det ville lykkes. Vi måtte ikke være i loen og fryse, vi skulle
ind. Det skulle for hende gøres til hjemlig hygge, selv om der kom
spåner og savsmuld ind. Vi havde mange fornøjelige dage, og det
lykkedes så godt, at ingen ville tro, vi havde lavet den nye kane
selv.
Nå, vi havde en herlig kanetur til Sønderborg. Blandt os unge
var der en sød ung pige, som en af brødrene var optaget af. De var
så temmelig jævnbyrdige, så der kom af og til rivninger dem imel
lem. Midt under gildet, vi dansede i gangen, gik døren op, og ind
kom en anden bror, der dengang var i Paris, men pludselig havde
fået hjemlængsel efter dansk jul, og nu var han her. Han smed
overtøjet og var straks med i dansen. Omtalte unge pige og han
havde aldrig set hinanden før, og de dansede —.
Omsider kom vi afsted hjemad. Den først omtalte bror fik sin
dame op i den kane, han kørte, og han fra Paris kom i den bageste.
I den første blev der snart erklæret krig, og skytset fløj frem og til
bage. Pludselig råbte den unge pige: »Prrr«. Hestene holdt, og hun
hoppede af og satte dem i gang igen, hun ville gå hjem. Da den ba
geste kane indhentede hende, blev der af »pariseren« råbt: »Prrr«,
og han ud af kanen, vi så dem ikke mere den nat —. Men de er
den dag i dag et lykkeligt ægtepar.
Endnu et glimt fra de glade ungdomsdage.
Vi havde spillet dilettantkomedie. Øvelserne på den kolde scene
havde bevirket, at jeg måtte til sengs med en lungebetændelse. En
søster var så elskværdig, at hun fik nyrebetændelse, så vi holdt
hinanden med selskab på det store gæsteværelse. Hun måtte også
holde sin fødselsdag i sengen under sygdommen. Denne var dog nu
på retur, så vi kunne godt modtage fødselsdagsgæster. Min søster
læste et brev op, hun havde fået fra en anden søster, Sigrid, der
som så ofte før mindedes træk hjemmefra. »Kan du huske, da vi
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ventede besøg af pastor Jensens søn Martin fra Rinkenæs. Martin
Jensen var hjemme på besøg fra konservatoriet i Wien, som han
den gang studerede ved. Hvor var vi optaget af, at han ville komme
og besøge os, vi følte os meget beæret, og vi ville så også modtage
ham standsmæssigt. Kan du huske, vi stod tre »mand« høj oppe
ved smuthullet ind i haven mellem lindene? Vi havde violinen med,
og hver gang vi hørte en komme gående ude på vejen, spillede
Marie melodien til »Når fjordene blåner«.
Vi stod der meget, meget længe, men der var ingen, der reagerede
på den smægtende melodi. Omsider opgav vi at lokke den fagre
ungersvend ind til os og gik meget skuffede ind. Ja, og der sad så
vort hjertes udkårne ved et veldækket kaffebord, nok så uvidende.
Han var drejet ned gennem gaden og kommet bag ind, og på den
måde undgik han at skulle vælge og vrage mellem os tre gratier.«
Inge Lorensen, der var en af gæsterne, slog hænderne sammen
og udbrød begejstret: »Nej, havde jeg fået sådan et fødselsdagsbrev, måtte I godt ha’ alle andre gaver for mig.«
Far kom ud i køkkenet (en lille smule kejtet), mor skulle se ham
med ridderkorset, nu første gang han selv havde heftet det på. Da
han fik det, blev det jo heftet på af amtmand Thomsen.
Hvor var far glad for det, nu kunne han ligesom bedre hamle
op med mor, der jo i flere år havde kunnet hefte fortjenstmedaljen
i guld på sit bryst, når hun skulle være rigtig fin.
Jeg må her fortælle om, da far skulle i audiens for at takke kon
gen for ridderkorset. Far var jo en rigtig grundtvigianer, gik selv
følgelig derfor også med den typiske bredskyggede sorte hat, når
han var i stadsen. Han gjorde lidt nar af den høje cylinderhat,
havde aldrig ejet en. Nu var det blevet ham foreholdt, at til audiens,
eller når man var tilsagt til taffel, skulle der høj hat til. Far kviede
sig og ville låne sig tilrette. Han prøvede først i stilhed ovre hos sin
gode ven, Kasper Jensen i Broager, men hans hat var for lille. Han
var så nabolaget rundt, men de var alle for små, og hvor de drillede
haml Han kom hjem med uforrettet sag, men med mange skoser
over sit arme hoved.
Nå, far kom til København, og en af hans døtre, der boede der,
var med ham ude at købe en høj hat. Far boede hos datteren, og
som altid, når han overnattede der, sov han i hendes udstillings255
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stue for hendes vævede stoffer. Mellem den og den anden stue, hun
boede i, var der glasdør.
Far må alligevel have været optaget af sin nye, høje hat, som der
jo nu skulle promeneres med om på Amalienborg slot
I hvert fald så datteren næste morgen gennem glasdøren far
vågne. Han opdagede sin nyerhvervelse i opslået stand på bordet,
svingede sine ben ud af sengen, gik hen og greb den og satte den på
sit hoved, og med hatten på hovedet tog han så fat på selve den
egentlige påklædning.
Det var vel nok »haps« for mor, da hun fik det fortalt.
Nå, far ville, mor skulle se ham som ridder. Han var tilsagt til
taffel på kongeskibet i Sønderborg. Det var jo en herremiddag, in
gen adgang for damer. Mor skulle ikke med, hun måtte kønt blive
hjemme.
Hun så på far: »Ja, det klær dig sandelig, Peder Moos. Det var
jo en god kvittering for »Æ Kritbar«. Mor hentydede til, at far i
smug havde lavet en trillebør, og med den godt indpakket var han
kørt til Sønderborg med den som en foræring til oberst Pedersens
lille dreng. Vi syntes, mor var for slem. Det gjorde far ondt, kunne
vi se. Han gik med et: »Dit asen!«
Så var far til taffel, men oberst Pedersen kunne herom fortælle:
Så snart kong Christian lagde sit spisebestik, gjorde alle det, og
når kongen rejste sig, rejste de andre sig også fra bordet. Far også,
men han havde endnu lidt i glasset. Han havde jo selv indprentet
sine børn, at det hørte sig til at spise helt op og gøre sin tallerken
pænt ren, så far vendte sig om for at få den sidste mundfuld. Oberst
Pedersen greb ham imidlertid hurtigt i armen med et: »Peder Moos,
det kan man skam ikke.«
Det morede obersten. De var sjældent sammen, uden at han min
dede far om det med: »Hvordan er det i grunden, Peder Moos, var
vi ikke til taffels sammen en gang?« Fars replik: »Nå, var obersten
også med!«
En nabo sagde: »Uha, hvor kører der dog altid mange store
flotte biler ned til jer«. Og der var vel noget om det.
Det må have været lige efter genforeningen, omkring det store
nordiske skolemøde, der blev afholdt i København, men det af
sluttende møde blev holdt her i landsdelen, på forsamlingsgården
i Sundeved, med udflugter til Dybbøl og Sønderborg, og med de
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Mor på sin morgentur.

mange deltagere indkvarteret rundt om i hjemmene. Det var vel
også i den tid, de nye skolelove for det genvundne land blev til.
Mor var kommet i bestyrelsen for Dansk Skoleforening, og vi fik
på den måde en del med det at gøre.
Mor kunne, når hun tog ordet i København eller på andre møder,
komme med nye ideer eller fremgangsmåder, og det bevirkede ofte,
at en af tilhørerne bagefter gerne ville uddybe spørgsmålet. Mor
kunne da virke famlende. Det var kommet som et glimt, men end
nu ikke sat i form. Der var vel også dem, der erfarede, at en vir
kelig samtale om noget nyt, der var for, skulle føres i hendes hjem,
hendes mand skulle være tilstede, det var vekselvirkningen mel
lem de to, der satte form på tankerne.
Der holdt en bil for døren. En af drengene ville se, hvem det nu
var, og kom ind i stuen. Der sad to, en mand og hans kone i sofaen.
Mor sad ved sit skrivebord med hånden under hagen, den typiske
stilling når noget optog hende. Mor var lige kommet ind fra sin
morgentur, var i stort forklæde, kurven med grøntsager var sat hen
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til spisestuedøren. Far gik op og ned ad gulvet. Han havde været i
haven, havedøren stod åben, og fars havesaks stod op ad en stol.
Far havde en hvid trøje på, der ikke var helt hvid mere, og han
havde ild på sin krumme shagpibe, hvori der blev røget grov tobak.
Fars tænder protesterede nu mod at holde den halvlange. Det var
forholdet overfor de hjemmetyske skolebørn, der blev drøftet.
Gæsterne havde vel drøftet det samme spørgsmål både hos Jefsen
Christensen i Høgsbro og med H. P. Hanssen i Åbenrå, men var nu
på vej til København kørt denne vej for at høre sagen belyst fra de
to, der i politik så det fra hver sin synsvinkel. Og det blev vel nok
drøftet med åben pande. Gæsterne sad vel og hørte på diskussionen
far og mor imellem, men vel allermest for at høre en mor frem
føre sit syn på børneskolen her i Nordslesvig. Det måtte vel veje
mindst lige så meget som en mands, selv om kvinderne her i Nord
slesvig først havde fået stemmeret nu ved genforeningen.
Det trak ud, og da de omsider skulle køre, var chaufføren ikke
helt sikker på vejen; der måtte ingen tid spildes, hvis færgen skulle
nåes. Derfor måtte den unge mand med. Det var den gang en op
levelse at komme med på biltur. Det var en åben Opel, en flot vogn,
og så havde den dobbelt vindskærm, altså også vindskærm for
dem, der sad på bageste sæde. Tænk, den kørte sommetider over
60 km i timen, vi for ned over pontonbroen ved Sønderborg, hen
ad Havnegade, om det bratte sving ved Hotel »Alssund« og hele
Perlegade igennem, hvor folk så efter den fine vogn med den ra
sende fart. Den unge mand nød det i fulde drag og beundrede ham,
der sad ved rattet og nu styrede vognen ud og ind, op over bakker
og ned gennem dale ad den hullede vej gennem de alsiske byer.
Hvor nød han den storslåede udsigt, da man fra de sidste bakke
drag så ud over havet og så, at færgen dog endnu lå i lejet.
Det var selve kaptajnen, der tog imod. Han hilste med stiv hon
nør på den store gæst. Det var han sandelig ikke bleven hilst med
i Nybøl, men med et jævnt »Goddag«, og et fast håndtryk. Godt,
fru Moos havde ringet, det var lidt over tiden, ellers havde færgen
ikke ligget i lejet endnu.
De to, jeg her har fortalt om, var Ingeborg og Jacob Appel. De
kom, fordi Appel havde hørt mor afslutte det store skolemøde på
forsamlingsgården i Sottrup, og måske havde Ingeborg Appel hørt
lignende klare glimt, lige sagens kerne, fremført af mor ved et af
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de mange bestyrelsesmøder, de var sammen til i København. Jeg
husker, mor kom hjem en gang og ikke var veltilpas. Hun havde
været tilsagt til at komme ind i undervisningsministeriet til sam
tale om skolelove og havde følt sig fuldstændig tom. Jacob Appel
har så en gang over for amtsskolekonsulent Nielsen ladet forstå, at
det havde været en skuffelse. Skolekonsulenten havde da sagt, at
en samtale på højeste plan skulle foregå i hjemmet. Ingeborg og
Jacob Appel viste altid mor og far stor taknemmelighed for, at de
havde haft det besøg hos os.
Det var selvfølgeligt, at de mere udprægede kvindesagskvinder
ofte kom. De ville have mor med i det arbejde også, men her følte
mor sig ikke hjemme. Mor havde sit at kæmpe for: Vanskeligt stil
lede børn og hjem. Vel også det, at kvinderne måtte finde deres
plads som ligestillede mennesker sammen med mændene, og at de
kun kan gøre det ved at være sig selv, være som kvinder og være
lykkelige i det.
Mor har en gang ved et stort møde i Dansk Kvindesamfund i
Haderslev, hvor hun var taler, udtalt, at kvindernes gerning skal
være i ly af manden. En af tilhørerne skal ifølge Ingeborg Refslund
Thomsen have sagt: »Ja, men Herregud, Peder Moos har da altid
levet i ly af Magdalene«. Det tror jeg gerne, far ville indrømme, må
ske med et lille bitte lunt glimt i den ene øjenkrog. Jeg ved, at mor
endnu mere har følt, hun kun kunne virke ved fars styrke og kær
lighed. Det var nu det, der gjorde hende så tryg.
Der skulle afholdes et kvindesamfundsmøde i Sønderborg.
Louise Wright, Gyrithe Leniche og Julie Arenholdt kom og boede
hos os, og der blev vel nok drøftet! Det var drøjt for far. Mor
måtte ustandseligt minde ham om hans værtspligter. Han ville
stikke af, men mor holdt ham fast. Der blev også drøftet politik.
Julie Arenholdt ville have mor med ind i Det radikale Venstre,
hun var meget ivrig radikal, var medlem af hovedbestyrelsen for
det radikale landsforbund og i bestyrelsen for Hovedstadens radi
kale Venstre. Men mor ville ikke, følte absolut ingen trang til at
vove sig ud i noget, der ikke lå hende stærkt på hjerte.
Far kom ud til os i stalden. Han var jo skabt ligesom alle andre
mennesker, så idet han gik op og ned ad staldgangen kom der et
lille »knur« — »Nåda«, sagde han, gav et lille hop og fortsatte med
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et lunt glimt: »Det er alt det radikale, de fylder i mig, det går lige
igennem«.
~
Mor ville prøve selv at være kusk for sine gæster til mødet i Søn
derborg.
Far blev ved med at levere mælken til Jørgen Zachariassen på
Mejerigården i Dybbøl, indtil mejeriet der blev nedlagt. I mange
år kørte vi derfor hver morgen vores mælk ud til den gamle Broagervej et godt stykke ad Sønderborg til. Far havde altid en køre
hest, så han kunne komme afsted, uden at markarbejdet blev for
styrret. Kørehesten måtte altid gøre den mælketur, også den køre
hest vi havde den dag, en islænder. Det var næsten kun far, der
kunne dirigere den hen, hvor han ville, den var meget egen.
Mor og de tre andre fyldte godt i jumben. Mor så lidt betænkelig
ud, da far gav hende tømmen og pisken. Hun så en lille smule be
dende op på ham, men fik da startet, og »Isse« luntede af sted med
sit vægtige læs.
Men kun op til Broagervej, her nyttede mors talegaver intet.
»Isse« drejede ind, hvor den plejede at dreje ind, mens mælken
blev læsset af. Da den sædvanlige tid var gået, vendte den vognen,
selv om mor trak i tømmen, så den måtte bøje hovedet helt om i
siden. Det lykkedes mor at få den i den rigtige retning et par gange,
men ikke et skridt i retning mod Sønderborg.
Da det lykkedes at få den i den retning igen, blev pisken brugt
eftertrykkeligt, men »Isse« snurrede rundt, og af sted i fuld galop.
Den standsede først med hovedet mod stalddøren, der heldigvis
var lukket.
Der blev hurtigt rekvireret en bil, og de nåede derud i rette tid.
Da »Isse« på den måde havde vist sin utilbøjelighed til at ville
fremme kvindesagen, blev den solgt. Den afløstes af den altid vil
lige og raske »Snip«, en krydsning imellem en oldenborger og en
lithauer. Mor greb ikke den slags tømmer oftere.
Det, at mor er bleven kaldt en markant personlighed, skyldes vel
især, at hun overfor indbydelsen fra Dansk Kvindesamfund til at
lade Den nordslesvigske Kvindeforening gå ind eller op i det, tvært
imod holdt på, at Den nordslesvigske Kvindeforening, med alle de
særopgaver, der lå for hernede, skulle blive stående som en selv
stændig forening.
Fru Julie Arenholdt, der var formand for Dansk Kvindesamfund,
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havde svært ved at forstå mor, at hun ikke ville, at Den nordsles
vigske Kvindeforening skulle ind under Dansk Kvindesamfunds
beskyttende vinger. Der kom ikke meget samarbejde dem imellem.
Julie Arenholdt mente derfor heller ikke, hun ville med til Nybøl
igen efter den afbrudte køretur og mødet i Sønderborg.
Louise Wright og Gyrithe Lemche var straks på mors side.
Henni Forchhammer, der kom med hjem i stedet for Julie Aren
holdt, kneb det i begyndelsen også for at forstå mor, men med
hende, der var formand for Danske Kvinders Nationalråd, fik mor
en hel del at gøre. Ved et møde den 28. marts 1920 i Danske Kvin
ders Nationalråd, holdt mor et foredrag, hvor hun fremførte Den
nordslesvigske Kvindeforenings mål og arbejde fremefter, og ved
det møde blev så hendes forening optaget som en selvstændig for
ening. Efterhånden som Henni Forchhammer så og fulgte med i
mors arbejde, blev de gode arbejdsfæller, ja, til sidst endda gode
venner, og hun kom ret ofte på besøg.
Julie Arenholdt og mor kom ikke på talefod, så i bladet »Kvin
den og Samfundet« søger man forgæves efter stof om mor,
end ikke selve genforeningen er der skrevet ret meget om, så radi
kalt indstillet var det. Det blev dog omsider en kreds af kvinder for
meget, så de med Gyrithe Lemche og Louise Wright i spidsen, brød
ud og stiftede »Tidens Kvinder«, der heldigvis har gode referater
både om genforeningen og nordslesvigske kvinders tur til Køben
havn den 26. maj 1920.
Ved det store fællesmøde i Vejen den 23.—27. juli 1920, som
Dansk Kvindesamfund afholdt for at byde sønderjyske kvinder
velkommen til arbejde, var det ikke mor, men næstformanden,
frk. Hanne Jenssen, Haderslev, der tog imod og holdt takketale.
Hanne Jenssen og mor havde i det hele ikke så meget tilfælles i
deres syn på kvindeforeningens arbejde. Mors stærke pointering
af, at kvindens første plads var i hjemmet hos mand og børn,
kunne man vel heller ikke forlange, den ugifte Hanne Jenssen ville
indrømme var den eneste mulighed for at få det helt rigtige ud af
livet.
Mors syn på et hjem kan jeg lettest få frem ved at lade hende selv
fortælle det med et stykke, hun skrev i »Julehilsen til Soldaterne«
ved slutningen af den første verdenskrig:
»Naar Hjemmene nu ogsaa denne Jul vil prøve paa at sende sin
261

SVEND MOOS

Hilsen ud til jer, Børn fra nordslesvigske Hjem, er det under stærk
Paavirkning af, at Krigen nu har talt sit sidste Ord, og at det saa
er dennes Modsætning, Hjemmene, som skal til at tale. Vi, som
nu er saa vant til Støjen og den buldrende Tale, vi maa nu samle
os og lægge Øre til, for at høre ret, naar Hjemmene fører sin stille
Tale.
Første Gang, vor Dreng var hjemme paa Orlov, var han gaaet
over Markerne, ind gennem Staldene og havde staaet og klappet
Hestene lidt, og da han sad inde i Stuen mellem os alle, sagde han:
»Jeg har aldrig før vidst, at I holdt saa meget af mig«. Det var vel
underforstaaet: Og at Hjemmet var mig saa kært. Kort før han faldt,
var han atter hjemme og gik den sidste Dag ud over Markerne,
saa derfra ud over Landet, det var jo det Land, som han og saa
mange andre kom til at give Livet for. Det er jo ikke saa underligt,
at de elskede det saa højt. Han traf sine yngre Brødre i Roemarken,
hjalp dem tilrette og sagde: Nu kommer jeg nok ikke hjem mere,
pas nu Fars Marker godt, og vær mod hinanden som gode Kam
merater. Ja, det er jo ganske jævnt og ligetil. Det, som gik gennem
hans Sind, er gaaet gennem tusinder, — Hjemmets Magt, Hjem
mets bevarende Kraft, Hjemmets rige, varme dybe Kærlighed er
sikkert bleven prist og velsignet i mangt et ængsteligt og raadvildt
Sind i disse Aar. For dette Hjem er der ofret alt, hvad Mennesker
ejer, Liv og Sundhed, — for at dette Hjem atter kan svømme frelst
paa Tidens Flod — saa var det dog ikke forgæves.
Har da Hjemmene, ved Guds Naade, evnet at yde den nødvendige
Hjælp til hver enkelt derude, som det har vugget i sit Skød, —
saa maa vi vide, at ogsaa Fredens Tid bliver en Arbejdets Tid,
maaske i endnu højere Mon. — Skal det brudte heles, de forskel
lige Elementer sammensmeltes, Troen styrkes, Haabet frigøres, og
Kærligheden uddybes, ja, saa kaldes der for Alvor ad Hjemmene,
saa maa vi vie Hjemmene vor bedste Kraft og vores varmeste Bøn,
for i Hjemmet skal nu plantes Spiren til vor Folketro, der skal
Minder fredes, for vor Fremtid bygges B ro.------Inden for Hjemmets Mur skal det værnes og vogtes, fredes og
dyrkes, som den ny Slægts Lykke skal vokse ud af.
Saa er det dog Sandhed, Guds evige Liv, og har ogsaa stadfæstet
sig her i denne Holmgang, hvor mørkt det ellers længe saa ud. —
Alt det store, hovmodige og overhaandsmægtige, som har Løgnen
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til Fader, udvikles kun til Død — og det Haab, som tit var svagt
og truet, men skjult med Bøn, Menneskehjærter, skærmet med Tro
og dugget med Graad, værnet og vugget og næret ved Hjemmets
stille, stærke Magt, det faar Lov at leve, fordi, det har Livet i
Gud. — Skulde saa ikke vor Lovsang ofres Ham til Ære, Ham,
som gemmer og ikke glemmer, Ham, som holder sine Løfter, som
ved Raad for alt og intet sparer.
Saa lad nu ind mod Jul vore Tanker drages indad og opad mod
Hjemmet hist og mod Faderens skjulte Raad for al Verdens Nød,
som var dette at give os Jul. Det er Stadfæstelsen paa, at vi ikke er
glemt, og at Dørene er aabne til Hjemmet hist, hvor vi kan hente
alt, hvad vi behøver til at bygge Hjem paa hernede: Lyse Tanker,
gode Ord, rene Sind.
Ja, al Guds Herlighed tog Bolig hos os Julenat for aldrig at for
lade os mere. Julebarnet er lige god at gæste i Storm og stille, for
Ham er given al Magten i Himlen og paa Jorden. Saa kunde det jo
være, at vor Takkesang denne Jul kunde blive saa fuldtonende at,
al Guds Engleflok med Amen
slaar de gyldne Vinger sammen
takke Gud for Verdens Trøst:
Ja, Verdens Trøst, Hjemmenes og Hjærternes Hjælp og Trøst, le
vende og nærværende hernede, hvor der sukkes efter Trøst, saa maa
vi vel have Lov at synge:
Glade Jul, dejlige Jul,
velsignede Jul!
Magdalene Moos.
Jeg har fået lov at låne protokollen fra Den nordslesvigske Kvin
deforening, ført af fru Paula Fink i Åbenrå.
Jeg kan se, at sidste gang mor, sammen med Paula Fink, har un
derskrevet den, er den 7. februar 1938. Den 28. august 1937 be
gyndte Paula Fink: »Mødet har været udsat længe, fordi Magda
lene Moos i længere tid har været indlagt på dr. Beyers klinik her
i Åbenrå«. Det får mig til at tænke på den strenge tid, mor op
levede. En af hendes drenge havde overtaget gården, og mor var
flyttet op på aftægten. Far opholdt sig mest i Broager hos sin æld
ste datter, der havde overtaget Kasper Jensens boghandel der. Da
263

SVEND MOOS

hun ikke var oplært i handel, følte far, han måtte hjælpe der, det
han formåede.
Kasper Jensen var født i Gerup ved Tønder, han havde sidst i
firserne fået en god ansættelse som friskolelærer i Holstebro, men
da han hørte om den tyske skoleforordning, der så at sige forbød
al dansk undervisning, skrev han til H. P. Hanssen, om der mulig
vis kunne være et arbejde for ham at tage op som vandrelærer.
Han opgav sin faste stilling og kom til Broagerland og Sundeved,
hvor han kom til at yde et godt arbejde i vor sags tjeneste. Det var
kun i et ret kort åremål, Kasper Jensen kom til at virke som vandre
lærer, for tyskerne fik det forpurret, og så kom han til at savne et
levebrød og en bopæl for derfra at kunne fortsætte med den ret
store oplæsnings- og foredragsvirksomhed, han var kommet så
godt i gang med. Han boede den gang, det stod på, hjemme, men
havde ellers haft kost og logi rundt omkring i de byer, hvor der
samledes børn til hans undervisning.
Far foreslog ham at prøve med en boghandel, der muligvis kunne
oprettes i Broager. Far kørte til Broager for at tale med købmand
Ottosen om det; denne vidste tilfældigvis, at der var et hus at få,
hvor der var lidt skotøjshandel. Men ellers var han ikke så interes
seret. Så kørte far over til sin ven Jørgen Zachariassen i Dybbøl, der
straks var med, og huset blev købt. Kasper Jensen sagde senere:
»Å, a biøv pot derind«.
Kasper Jensen og hans søster Margrethe, der holdt hus for ham,
tilbragte 1. juledag ovre hos os i Nybøl i det meste af den tid, de
levede. Margrethe døde flere år før han, og min ældste søster holdt
så hus for Kasper Jensen, til han døde.
Hun arvede forretningen kvit og frit efter ham, desforuden ar
vede alle vi andre søskende hver en lille sum penge. »I får lidt til
hjælp til jer dygtiggørelse«, sagde han.
Det var nu ikke bare far, der syntes, han måtte hjælpe til hos
en af børnene. Mor gjorde det også.
Vi havde købt 40 tdr. land ude i Hokkerup Nørreskov og der
fået bygget en gård til en af os drenge. Han var endnu ugift, så det
gik ikke så godt, som det burde. Mor pakkede resolut en kommode
og bad en af os køre sig derud. Hun overlod sit hus og have til en
af sine dygtige medhjælpersker (der senere blev min kone) og
blev så i lang tid derude for at sætte skik på det.
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Der var imidlertid een derude, der absolut ikke ville afgive sit
herredømme. Nogle gode venner havde, da Mads flyttede derud,
foræret ham 10 gode brune italienerhøns og en mægtig hane, sidst
nævnte herre regerede over hele gården, når Mads var i marken.
Da mor en af de første dage tillod sig at gå over i vognporten,
hvor der i et hjørne var indrettet hønsehus, for at hente æggene,
for den respektløs på hende og hakkede hende flere gange tilblods
i benene. Da Mads kom ind fra marken, og mor ikke var i køkke
net, søgte han og fandt hende omsider ovre i vognporten stående
oppe på en vogn med en lang stage værgende sig mod den rasende
kokkemand. Det kan nok være, han fik fat i kalorius, og dens ho
ved faldt omgående for en økse. Det gav mad til flere dage, som
mor senere fortalte.
Men tilbage til protokollen og mors sygdom. Mor havde det ikke
let. Han, der havde overtaget hjemmet, var syg, og mor vidste,
det kun var kort tid, han havde tilbage at leve i. Hvordan skulle
det hele forme sig? Flere af børnene havde sat benene under eget
bord og havde nok at slås med. Mor havde hænderne fulde med
byggeudvidelser både på børnehjemmet i Rønshoved og på hvile
hjemmet på Rømø. Der var ansøgninger om at få det økonomiske
ordnet. Det gav flere rejser til København for at få planerne god
kendt i de forskellige institutioner, ja, ligefrem et besøg hos flere
rigmænd, for at økonomien til hjemmene kunne blive så god som
mulig, således at foreningen ikke skulle blive så hårdt bundet, at
der ikke kunne ydes tilskud andre steder, som det var blevet tra
dition. Der var rejser til hjemmene for at mødes med arkitekter og
for at drøfte og planlægge.
Vi kunne se på mor, når hun sad og arbejdede ved sit skrivebord,
at hun var træt. Det kneb for hende med at se. Hun strøg sig over
panden, som om hun havde hovedpine. Omsider fik vi hende til at
søge læge, og det blev så til, at hun blev indlagt på øjenklinikken
i Åbenrå.
Vi havde aldrig oplevet, at mor var syg, vel aldrig følt, at der
var noget, der trættede hende, og vel aldrig, at hun havde særlig
travlt. Det var, som om alt, hun var i gang med, var det bedste, hun
vidste.
Vi ældre søskende havde nok set mor ligge til sengs. Når vi da
kom ind i sovekammeret, lå hun der som en lykkelig kone med sin
18
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lille nyfødte. Nu var det noget andet. Jeg kan i protokollen se, at
mor efter sit klinikophold har være flere gange i København både
for hjemmene, men også for andre møder, og været flere gange
på byggepladserne. Ved et tilsynsrådsmøde den 20. oktober 1937
skriver Paula Fink: Jeg må meddele, at Magdalene Moos ikke
kommer, da Peder Moos er død i morges.

Som nævnt hjalp far de sidste år, han levede, sin ældste datter i
Kasper Jensens boghandel i Broager, som hun havde arvet. De
første år kunne far jo tage toget derover. Banen blev imidlertid
ret snart nedlagt, den havde ikke noget at køre med, tilsidst var far
tit den eneste passager. Det kunne ske, at han var lidt sent på vej,
og toget begyndte at køre, men når lokomotivføreren med sit lo
komotiv var kommet midt ud på vejen, kunne han se far komme et
stykke nede; og når far vinkede med sin stok, bakkede han toget
tilbage til stationen, og far kom med.
Da banen så blev nedlagt, blev det mere besværligt, og far fik sig
en seng derovre. Hvis ikke andet var på færde, kom far nu næsten
kun til Nybøl lørdag—søndag.
Far var rask og åndsfrisk til det sidste. Var ene en tur i Køben
havn og rundt at besøge sine børn i foråret 1937.
Hen på efteråret talte far af og til om det, han troede snart ville
forestå. Især når han blev svimmel, kunne han lægge hovedet lidt
på skrå og sige til en af sine kære: »Mon jeg snart skal dø?«
At det var i fars tanker, vidner også det om, som min kone for
talte mig, sidste gang far, i foråret 1937, besøgte os.
Far stod ude på vores veranda, mens Kis gik og ordnede morgen
bord. Hun hørte gennem den åbne havedør far nynne på Blichers
»Sig nærmer tiden, da jeg må væk«, hun hørte tydeligt ordene:
Thi også jeg er kun her på træk og haver andetsteds hjemme.
Den 18. oktober havde far et ret besværligt svimmelhedsanfald.
Da det var overstået, ringede han til Aage Møller, Rønshoved, og
bad ham komme.
Siden Aage Møller havde oprettet frimenigheden i Rønshoved,
havde far med stor glæde tilsluttet sig den.
Aage Møller fortalte, nu da jeg var hernie at snakke med ham
om fars sidste dage: »Ja, det er da din far, der er skyld i, at høj266
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Peder Moos, omkring 1935.

skolen kom til at ligge her i Rønshoved. Da jeg i sin tid averterede
efter en ejendom her i Nordslesvig, fik jeg to tilbud, et fra Nybøl,
og så dette her. Jeg så først på den i Nybøl og tog derfra til Dybbøl
for at tale med nogle om sagen, blandt dem var din far. Da han
hørte, jeg havde tilbud på den ejendom her i Rønshoved, sagde
han straks: »Der skal du lægge din højskole, for det skal være
en grænselandshøjskole«. Det blev så afgørende for mig, at jeg
straks fik Nicolai Christensen til at ringe efter en bil, og jeg kørte
her ud og købte ejendommen«.
Aage Møller kom så den dag over til far, og der sad han ved
bordet og røg på en cigar. Aage Møller: »Nå, Peder Moos, det ser
jo ud til, du har det godt, jeg troede, du var syg, siden du bad mig
komme. Det er jo min fødselsdag i dag, ved du vel nok?«
Far: »Nej, er det din fødselsdag, så vil vi ikke tage det så al
vorligt i dag, men fornøje os over den«. De havde et par gode timer
sammen, hvor far var veltilpas. Næste morgen havde far igen et
svimmelhedsanfald, og han bad igen Aage Møller komme.
Aage Møller kom, og de havde en god dag sammen, hvor far var
til alters.
267

SVEND MOOS

Da far om aftenen ville op i sin seng, følte han sig igen lidt
svimmel. En af hans drenge ville hjælpe ham op ad trappen. Far
afslog med ordene: »Nej, holdt, min bror, selvom det er sidste
gang, vil jeg gå selv«.
Da hans datter, ved den tid hun gik til ro lidt over midnat, så
ind til far, var han død.
Far, din dåd i det stille du øved’ tro
med trang til sandhed, i hjem og kirke
med sang, du fægted’ åbent for dit virke,
du gik så glad på den lyslange bro.
Så kom far for sidste gang hjem til Nybøl, hans båre stod i ve
randaen oppe på aftægten hos mor. I de samme dage lå hans
søn Jens — der skulle have ført hjemmet videre — på båre i ka
pellet ved Landshospitalet i Sønderborg.
Nu skal man vel ikke dvæle alt for meget i begravelsestaler og
nekrologer, men det gør en alligevel godt at læse, at andre har
haft samme syn på ens forældre som en selv, og derfor synes jeg,
at jeg gerne vil tage nogle uddrag med her.
Efter referat i »Flensborg Avis« den 26. oktober 1937 talte ved
fars jordefærd i kirken først frimenighedspræst, forstander Aage
Møller, Rønshoved, ud fra bibelordet »At Gud er Kærlighed«. Han
omtalte Peder Moos som sin meget nære ven, der gennem sin
kristentro havde lært at elske sine medmennesker, sit folk og
fædreland varmere og stærkere end de fleste. Han var så trofast,
om end til tider stejl. Hans kærlighed til kirke, slægt og venner var
for ham en gave, han havde fra sin tidligste ungdom. Han døde
glad og taknemmelig. Han, som altid elskede at synge, sang, indtil
døden tog ham.
Frimenighedspræst Thade Pedersen, Haderslev, sagde blandt
andet, at Peder Moos var en skarpt udformet personlighed af den
slags, som ikke har let ved at bøje sig og aldrig bøjede sig for
uretten. Under det tyske styre gav han sig ikke, hvor man ville
fratage ham noget af hans ret. Han tog netop kampen op der,
hvor man ville tvinge ham ud, og han var med til at fremme alt,
hvad der var var godt og værdifuldt for vort folk.
Pastor Moos, Åbenrå, omtalte Peder Moos som en »israelit«, i
hvem der ikke fandtes svig. For ham var det materielle ikke num268
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Et aj de seneste billeder aj
Magdalene Moos.

mer eet, han forstod, at værket i national eller anden retning, skal
eller må laves om til noget, vi ikke er. Hvad vi tog i arv fra vore
forfædre, skal vi give i arv til vore børn. Han var en dansk mand
i dette ords bedste betydning, aldrig gik han på akkord, og han
havde så let ved at tage stilling, fordi han var så retlinet. Han le
vede et langt og velsignelses- og indholdsrigt liv.
Pastor Eggert, Nybøl, talte over verset: Som en vismand — snild i
råd — som en kvinde — let til gråd — som en kæmpe, når det gjaldt,
som en kristen fremfor alt.
Det vers, syntes han, passede så godt på Peder Moos.
Ved graven trådte Magdalene Moos hen til den og sagde: »Tak
for de mange gode år. Tak for din styrke, og tak for din trofast
hed«. Og hun fortsatte: »Jeg er glad for, at Peder Moos blev skå
net for at få at vide om den tunge sorg, vi nu også må opleve
med vor dreng, og alligevel, vi ville gerne have haft dig at støtte
os til. Jeg mindes de linjer, som stod lige over døren i frimenig
hedskirken: Som ved dit alter den kvidrende fugl, und i dit tem
pel din tjener et skjul. Peder Moos så hver gang, når han kom
ind i kirken, på disse linjer. Han sagde ikke noget, det lå jo ikke
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for ham at sige så meget, men jeg ved, det var hans trøst og
ønske. Det var det, at Peder Moos levede så stærkt i sin kristen
tro, der gjorde samlivet med ham så rigt og så trygt. Idet jeg tak
ker alle for trofast venskab og for deltagelsen, vil jeg for Peder
Moos, og for ham, vi om et par dage skal stede til hvile her ved
siden, ønske, at Gud, som: ved sit alter den kvidrende fugl, vil
unde i sit tempel sin tjener et skjul«.
Ifølge Den nordslesvigske Kvindeforenings protokol har mor
efter den tid været med til alle møder. En gang blev der holdt møde
hos den yngste søn på »Nørreskov«, og et holdtes hjemme på af
tægten i Nybøl. Til indvielsen af nybygningen på Rømø skriver Paula
Fink: »Selv Magdalene Moos havde også trodset anstrengelserne og
var mødt og havde talt. Hendes tale var særlig en tak. En tak og et
velkommen til alle. En tak for den tid, der er gået med arbejde her
med at få det så godt ordnet«.
Ved generalforsamlingen på Rønshoved Højskoled. 14. oktober
1938 nedlagde mor formandsposten for Den nordslesvigske Kvinde
forening, og Paula Fink skriver: »Magdalene Moos meddeler, at hun
ser sig nødsaget til at nedlægge sit hverv som formand, da hendes
kræfter ikke slår til længere. Og hun holdt derefter en lille tale til
forsamlingen. Magdalene Moos talte om foreningens arbejde, som
det er gået siden genforeningen, om alt, hvad det har omfattet, talte
om det trofaste samarbejde inden for foreningen og udtalte en tak
for at være kommet med i alt det. Det har gjort livet rigere og givet
en værdifuld arbejdets tilfredsstillelse. Fru Moos har nu inden af
slutningen af sin tjeneste besøgt de forskellige virksomheder, vi
har eller har haft med at gøre — Vogtsminde, Lyshøj — og glædet
sig over, at der alle steder er fuldt optaget. Hun har også været på
vore egne to hjem og glædet sig over den dygtige, ansvarsbevidste
måde, der arbejdes på. Talte om det børnehjem, vi er samlet om i
dag, som det, der i øjeblikket trænger mest til støtte, og sluttede:
»Og nu står jeg så ved ledet og forlader med tak til alle min stilling
inden for foreningen.
Jeg takker for den rigdom af oplevelser, arbejdet har givet mig,
og mine tanker vil følge, hvad videre føres frem«.
Derefter bad Magdalene Moos Paula Fink om at aflægge beret
ning.
Mors arbejdsevne var opbrugt. Vi havde den lykke i mange år
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at måtte beholde mor som en mild, medgørlig og meget taknemme
lig gammel kone, på det kærligste plejet de sidste år af sin ældste
datter.
Mor døde den 31. maj 1956. Alle hendes børn sad om hende, da
hendes livsbane blev sluttet.
Mor, du gav med dåbens ord
gaven til os her på jord.
Sorg og glæde i din færden!
Tak for sorgen, tak for glæden,
tak for livet lille mor.
Mor og far efterlod hele deres store børneflok en stor åndelig
arv. De havde selv levet i arven efter deres forældre og gav os nu
deres.
Det er det mærkelige, det vidunderlige med en åndelig arv, en
mor og far efterlader, den kan som anden arv ikke deles mellem
søskende, den kan kun arves hel, men den kan arves hel af hver
eneste en af hele søskendeflokken, der vil tage imod den.
Afsked med haven.
Ilvor kan det dog være, når jeg hører den lyd
af en spand, der bli’r sat, og hanken falder,
den brat må mig føre tilbage påny
til abildgårdens efterårssol og sky.
Far og mor og børnene alle
dens frugt samler ind
i sensommervind.
Ja, dertil min tanke den kalder.
Jeg åbner mit vindu en sensommernat,
hører blæsten i træer suse.
Man tror, ja man ved, det er elmene, at
man er hjemme, i mindernes rige skat.
Alt taler til mig, sindet bruser,
jeg dølger mig ind
i ungdommens sind
og er atter hjemme ved huset.
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Nu jeg er der påny, må jeg se mig omkring
i abildgård og blomsterhave,
må gå i gangenes kønne sving
jeg må se på alle de kønne ting,
hvor man som barn med søskend’ traved.
Med taknemmeligt sind
her blev plantet ind
for os børn, der aldrig så mage.
Her stod rødbøg, rødtjørn og rødabildtræ
foruden alt det, som far planted,
akacie, tuja, rødhassel der,
magnolie, pibetræ og juka her,
og mor om det hele har kantet
med sommerblomst fin
som prik over I’et,
det hele så kønt og så samlet.
Det gør ikke spor, at det hele forsvandt;
ingen minderne kan tage.
Det var så kønt, ingen fremmed, man fandt,
det hele så ømt som os, kan så sandt
i minderne altid betage.
Her mor og far
om hjerte os tar
og vil gøre det alle dage.

Nu jeg skal til at slutte, tage afsked med det hjem, det Nybøl,
der ikke er mere, må jeg slutte med en oplevelse. Jeg havde en
gang, jeg var i Sønderborg, lidt tid og gik op for at se Hjalte Skov
gård bygge på sit kunstværk, et stjernebillede til kongegården på
Idrætshøjskolen.
Det var nu i en anden retning, mine tanker gik, da jeg stod og
så på, hvordan Hjalte havde anbragt de små mosaikker, hele bil
ledet er bygget op af. — Det var kun et par dage siden, jeg havde
været med til Valdemar Ludvigsens begravelse, og jeg tænkte på
alle dem, der var gået bort derhjemme fra gaden i Nybøl. Hjalte
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Skovgård var der ikke, men jeg så på hans arbejde, så på hans
små håndredskaber og så en lille bunke af de små mosaikker og
på en portion almindelig mørtel. Så igen hen på kunstværket, og
pludselig så jeg, at hver eneste af de små mosaikker, Hjalte havde
sat ind, var som et midtpunkt i helheden. Så løb vel fantasien af
med mig. Jeg tænkte på en helt anden bygmester, mosaikkerne
var blevet noget helt andet, jeg var i Nybøl, ved bækken og gaden,
alle naboer dannede et billede, alle de, der nu var borte, og som
man havde kendt og holdt af, var mosaikker i billedet, og hver for
sig dannede de et midtpunkt.
Jeg tror, enhver vil danne midtpunkt og lyse lige klart for dem,
de kommer til at danne midtpunkt for.

N O TER og H EN V ISN IN G ER
1. W . K onow (1847-1932). N orsk godsejer, d er blev m in ister og sta ts
råd . H an v ar gift m ed en søster til F re d e Boisen, R ødkildc. H er v ar
iøvrigt dobbelt svogerskab, F. B. v ar gift m ed K onow s søster.
2. F alle L ild h o ld t (3/6 1858-7/2 1926). H an v ar m eget m ed i d et d a n 
ske arbejde, sæ rlig i det økonom iske, ved o prettelsen af Je rn fo n d en .
3. L. B. P o ulsen (20/2 1840-21/3 1919). F rim en ig h e d sp ræ st i Bovlund.
H an v ar den bæ rende k r a ft i frim enighedslivet; h a n talte altid i sit
dialektm ål.
4. M orten E skesen (1826-1913). V an d relæ rer og visesanger. D et v ar
om ham , B jø rn so n skrev »H an vil m ed sine tu sin d fjed, sy sam m en
h v a d de søndersled«. H an agiterede fo r den sø n d erjy sk e sag over
hele landet.
5. H enriette Gubi (29/8 1856-14/7 1894). V andrelæ rcrin d e, h u n o p re t
tede sm å skolekredse n æ sten over hele N ordslesvig.
6. B ulbroer. De v ar sat a f sto re n a tu rk a m p e ste n ved siderne, overlæ g
gerne v a r dog i nogle tilfæ lde a f kløvede sten.
7. K asper Jen sen (3/8 1858-17/2 1930). V and relæ rer p å B ro ag erlan d
og i Sundeved.
8. N ybøl m ølle, ikke a t forveksle m ed vandm øllen. H er fa n d t der
kam p e sted b åd e den 28/5 og den 5/6 1848, m en egentlig sk u d t i
grus blev den ikke.
9. P a sto r R. T hom sen (3/8 1849-8/8 1905). V ar m eget m ed i kredsen,
d e r senere o prettede frim enigheden. E fte r nogle å r i A m erika kom
h a n h jem og blev frim en ig h ed sp ræ st i H aderslev.
10. G eorgia la Gour P ed ersen (26/1 1844-9/7 1930). H un op retted e
sam m en m ed sin m a n d K nud P ed ersen fra B rø stru p g ård ved R ø d 
ding S kibelund E fterskole, der n u føres videre af en sønnesøn.
11. Gefion. — E n sta tu e i K øbenhavn, der fo re stiller S jæ llan d blive
plø jet ud a f Sverige.

273

SVEND MOOS

12. F r. H eick. F o rh e n v æ ren d e k o n su len t og fo rsta n d e r fo r Jy n d ev ad
F o rsøgsstation, n u d ire k tø r fo r H edeselskabet i Viborg.
13. M orten L arsen. D avæ rende frim en ig h ed sp ræ st i H olstebro.
14. E m il Kock. D avæ rende p ræ st ved St. K nuds K irke i Odense.
15. Sejerstenen. D en er re jst i R inkenæ s p å n o rd sid en a f land ev ejen
der, h v o r F jo rd v e je n n u d re je r fra . S tenen blev a f sognets beboere
re jst m ellem krigene over den første faldne d an sk e soldat. H an hed
S ejer og fa ld t d. 6/4 1848. H vem der h a r fo rfa tte t in d sk riften , h a r
jeg ikke k u n n e t finde. Den lyder således:
F ø rste skud fra K rigerskare V oldte Byen Skræ k og F are.
Men m ed T ak og P ris og H æ der B roderlig vi m indes eder
Som fo r os i fø rste Møde Sejer vandt, hv o r S ejer døde.
16. G eneral C arl M oltke v ar general fo r det lige efter genforeningen
oprettede, m en n u igen nedlagte, S ønderjyske L an d sd elsk o m m an d o
i Sønderborg.
17. Agnes Sm idt, m alerinde. H un o prettede i sin tid en frisk o le i sit
h je m i L u n d sm ark .
18. Sofie A ndresen v ar den fø rste p lejem o r på b ø rn eh je m m e t i R ø n s
hoved.
19. Grev Schack til S chackenborg i M øgeltønder. H an blev den fø rste
danske am tm a n d over T ø n d er am t.
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Anmeldelser
I. P. Trap: Danmark. 5. udgave. Haderslev amt 1965.
384 s. og 1 kortbilag.

Vort topografiske standardværk, Traps Danmark, indledte i
1965 for tredje gang behandlingen af Nordslesvig. 1861-64 ud
kom »Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Sles
vig«, som man kort før 1. Verdenskrig havde planer om at ud
sende i ny udgave. I stedet blev Nordslesvig efter genforeningen
beskrevet i bind IX af 4. udgave af »Kongeriget Danmark«; bin
det udkom 1925-29, redigeret af de to fremragende kendere af
landsdelen: H. V. Clausen og M. Mackeprang. Den nu påbegyndte
tredje beskrivelse indgår i 5. udgave af »Danmark« som dennes
bind X. »Haderslev amt«, der tillige indeholder et indledende af
snit om de sønderjyske landsdele, foreligger som en separat ind
bundet 1. del af dette bind. Redaktørerne er de samme som for
værket i øvrigt: Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen, idet sidstnævnte indtrådte i redaktionen efter Povl Engels
tofts død. Et stort antal kyndige fagfolk og lokale medarbejdere
har ydet bidrag til dette som til alle øvrige bind.
Dispositionen af stoffet er i princippet den samme i dag som
for hundrede år siden: først købstæder og flækker i det pågæl
dende amt, derefter sognene grupperet herredsvis. Stofmængden
er derimod blevet øget i overordentlig grad. 1. udgave indeholdt,
foruden en almindelig beskrivelse af hele hertugdømmet Slesvig,
96 sider om Haderslev amt, der dengang var næsten dobbelt så
stort som nu. I 4. udgave fyldte indledningen om de sønderjyske
landsdele 27 sider, beskrivelsen af Haderslev amt 182 sider; i
5. udgave er de tilsvarende tal 53 og 321 sider.
I Traps »Slesvig« er det let at se, hvad udgiveren i første række
ville give med sit værk, nemlig en beskrivelse af hvert sogns ter
ræn, bebyggelse, erhvervsliv og administrative forhold, ledsaget
af et appendix med lokalhistoriske oplysninger (om bemærkelses
værdige bygninger, stednavne, oldtidsminder, historiske begiven
heder og fremtrædende personer knyttet til sognet). Dette appen
dix var, da det åbenbart betragtedes som mindre væsentligt, trykt
med mindre typer end hovedafsnittet.
Denne typografiske sondring er bibeholdt både i 4. og 5. ud
gave, og man kan derfor uden vanskelighed fastslå, at stoffor275
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delingen på de to kategorier i høj grad har forandret sig. For at
tage et eksempel fyldte hele beskrivelsen af Hoptrup sogn i ud
gaven af 1864 l 2/3 side, hvoraf kun Vs side var historisk stof. I
4. udgave stod der 4V2 side om Hoptrup sogn, heraf IV2 side trykt
med småt. I den nuværende 5. udgave er der (med billeder)
8 sider om Hoptrup sogn, og af dem er over 5 sider trykt med
småt. Udvidelsen af værkets omfang er altså navnlig sket gennem
en forøgelse af det historisk-antikvariske stof.
Forskydningen af tyngdepunktet fra tilstandsbeskrivelsen til
det historisk-antikvariske stof synes at være foregået gradvis, fra
udgave til udgave, og den synes at være sket uden, at redaktionen
bevidst har sat sig en anden opgave end den, der foresvævede
Trap for over hundrede år siden. Følgen er blevet, at der over
indholdet i det foreliggende bind hviler en uklarhed og usikker
hed, der gør det nødvendigt at spørge, hvilke læsere redaktionen
i grunden henvender sig til.
Bjørn Svensson har i en anmeldelse (i Sønderjysk Måneds
skrift) af det her omtalte bind peget på en række graverende fejl
i oplysningerne om industri og handel. Disse mangler må vur
deres som en konsekvens af, at redaktionen i sin tilrettelæggelse
af værket har fastholdt en fortidig opfattelse af Danmark som et
landbrugsland. Bindet om Haderslev amt registrerer derfor ikke
de dybtgående forandringer, som den igangværende industriali
sering har medført ikke mindst i landdistrikterne. Sogne- (og
købstads-) beskrivelserne er derfor fundamentalt skæve. Eksem
pelvis skal nævnes omtalen af Vojens. Efterkrigstidens over
ordentlig stærke befolkningsforøgelse i denne stationsby skyldes
en række industrivirksomheder, i første række køleskabsfabrik
ken Brødrene Gram, der i følge 4. udgave af Trap beskæftigede
80 arbejdere, men nu har 1300 ansatte. Denne udvikling med
dens mangfoldige sociale følger genspejles ganske utilfredsstil
lende i Trap. I 4. udgave finder man godt 1 linje om Brødrene
Gram, i 5. udgave er der hele 2! (Der kunne gives mangfoldige
andre eksempler af samme art). Samtidig med, at et af landets
største firmaer er blevet affærdiget på denne måde, er der ofret
24 linjer på to af sognets storgårde. Det er vel en følge af den
samme ensidighed, når der findes færre statistiske oplysninger i
sognebeskrivelserne end i forrige udgave. Tallene om arealets ud
nyttelse skal nu søges i den statistiske amtsoversigt, medens hus
dyrholdets størrelse gives både i amtsoversigten og herredsvis.
I sognebeskrivelserne finder man derimod kun tal om husdyrhol
det i 1825! Som aktuelt topografisk opslagsværk gør dette bind
af Trap altså ikke fyldest.
Til gengæld har redaktionens forkærlighed for det historiskantikvariske stof medført en række udvidelser og forbedringer af
værket, som den lokalhistorisk interesserede læser i høj grad må
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glæde sig over, og som gør værket endnu mere uundværligt for
ham end dets tidligere udgaver har været.
Til indledningsafsnittet har Johan Hvidtfeldt bidraget med to
meget værdifulde oversigter. Den ene er en stofmættet skildring
af Sønderjyllands historie, af hvilken navnlig den første halvdel,
der lægger vægt på bebyggelseshistorien, befolkningsudviklingen
og agrarforholdene, er en fuldt original fremstilling, som læses
med største interesse. Man kan dog ikke tilbageholde det spørgs
mål, om det ikke, svarende til bindets emne, havde været rig
tigere at give en skildring, der i højere grad samlede sig om Nord
slesvigs særlige historie. Den anden oversigt behandler med for
billedlig klarhed Nordslesvigs indviklede administrative historie
fra de ældste tider til vore dage (den preussiske administration
er beskrevet med større udførlighed i 4. udgave). Af lige så stor
værdi er Hvidtfeldts oversigter over Haderslev amts og de enkelte
herreders historie; en meget stor del af de utallige facts, der er
samlet her, har enten aldrig været præsenteret på tryk eller kun
med største vanskelighed kunnet opspores.
I overensstemmelse med planen for denne udgave er der for
hvert sogn givet en detailleret fremstilling af alle bemærkelses
værdige landbrugsejendommes historie. Den overordentlig ar
bejdskrævende opgave er løst fortrinligt af P. Kr. Iversen. Der er
her for første gang fremlagt et væld af oplysninger (bl. a. om
ejerskifterne frem til 1960’erne), som navnlig alle, der er inter
esserede i landbrugs- og personalhistorie, vil vide at værdsætte.
Desværre har redaktionen med disse og andre udvidelser af det
historiske stof (f. eks. årstal for landsbyernes udskiftning) ikke
tilsigtet en konsekvent og afbalanceret betoning af værkets histo
riske del, noget i retning af at gøre Trap til en lokalhistorisk
håndbog. Hvis dette var hensigten, måtte mange flere sider af
den historiske udvikling have været inddraget. Den nu gennem
førte stofforøgelse synes at være ret tilfældig, og den fremhæver
tydeligere end før de ikke korrigerede udeladelsessynder. I ind
ledningsafsnittet undrer man sig således over at finde en frem
stilling af den jordpolitiske udvikling i Nordslesvig efter 1920
(ved Th. Glaudi Westh), mens der ikke er tilsvarende skildringer
af andre vigtige felter, hvor Nordslesvig indtager en særstilling,
f. eks. af skolevæsenet, der tillige i eminent grad egner sig til en
statistisk belysning. I sogne- og købstadsbeskrivelserne kan man
finde mange lignende eksempler på denne grundskavank. Hov
gård i Hoptrup sogn er der f. eks. ofret 29 linjer på, mens Hop
trup Højskole, hvis betydning rækker langt ud over sognets græn
ser, bliver spist af med 3 linjer; lige så utilfredsstillende er
skildringerne af Haderslev Katedralskoles og Haderslev Stats
seminariums historie. Det er også betegnende, at man får god
besked om skibsværftet på Kalvø, der blev nedlagt i 1870, medens
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der ikke findes en linje om, at man i nyeste tid har bortgravet
denne yndige lille øs bakkede overfladelag, solgt det som grus og
sand og efterladt en trist plantage på flad mark.
Udover denne principielle kommentar til udgaven skal kun
anføres nogle spredte bemærkninger. Indledningen til Haderslev
amt rummer en række geologiske og geografiske bidrag, til hvilke
man intet tilsvarende finder i den gamle udgave. I sognebeskri
velserne fremtræder oversigten over sognets terræn og bebyggel
sens og trafikkens forhold hertil i en helt ny og mere videnskabe
lig funderet form. Dette har gjort tilegnelsen vanskeligere for
ikke-fagfolk og dertil kommer, at man under læsningen kun i
ringe grad kan støtte sig til de små sognekort, der ganske vist er
langt mere overskuelige end den gamle udgaves, men til gengæld
kun er forsynet med meget få navne og signaturer. En afgjort
gevinst er de ny tilkomne bidrag om skovene, der både findes i
amtsoversigten og i de enkelte sognebeskrivelser. At disse bidrag
ikke er anbragt i forbindelse med de geografiske afsnit, men er
skudt ind mellem småstykker om møntfund og oldtidsminder,
hører til udgavens besynderligheder. — Om billedstoffet er der i
det store og hele kun godt at sige. Taget under ét viser det på ud
mærket måde, hvordan Haderslev amt så ud i 1965.
G. Japsen.
Hans Linnow og Jens Lampe: Møller på Als.
F o rla g et F aklen, Å benrå, 1966. 115 s. 111.

To flittige lokalhistorikere har udsendt et smukt værk om møl
lerne på Als. Bogen foregiver »ikke at være en lærd afhandling;
men den må opfattes som to interesserede lægmænds beskedne
bidrag til mølleriets historie, specielt det alsiske, og som et forsøg
på at sætte de hjemlige møllers saga ind i en større sammenhæng,
således at stoffet i grunden spænder noget videre, end den knappe
titel angiver«.
Der hentydes her til bogens første tredjedel, som indeholder en
almindelig oversigt over de forskellige mølletyper, deres teknik
og deres anvendelse i Danmark, ligesom der gives en skildring af
mølleindehavernes vilkår, deres position i samfundet og deres
betydning for den egn, de virkede i. Der er her samlet en mængde
stof, som vil interessere mange, og ikke mindst interessant er det
at se, at møllerne (indehaverne) i mange tilfælde har været fore
gangsmænd på forskellige områder.
Nogle steder er teksten lovlig kortfattet, så at det går ud over
tydeligheden. Hvor mange får noget ud af en oplysning som
denne, at bildningen »i tidens løb havde udviklet sig fra lige strå
ler uden forspring til rundbuede og udklappede stråler med for278
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spring«. Eller: »Ryg- eller brysthjul er en mellemting mellem
under- og overfaldshjul. Ved ryghjul falder vandet ind på hjulet
oven over dets aksel, ved brysthjul en smule neden for akselen«.
Beskrivelsen er næsten ordret taget fra St. Bøchers bog om
»Vandkraftens udnyttelse i det sydlige Nørrejylland« (som også
er nævnt i kildefortegnelsen), men Bøcher har gengivet en
skematisk tegning, der gør hans forklaring umiddelbart ind
lysende; det fremgår af denne, at bryst- og ryghjul bevæger sig
i samme retning som underfaldshjulet, medens overfaldshjulet
bevæger sig i modsat retning.
Der kan også hist og her rettes indvendinger mod de anførte
oplysninger. Det anføres, at den enkle skubbekværn afløses af
den romerske drejekvæm mellem ca. 200-400 e. Kr.
Drejekværnen har dog muligvis været i brug i Danmark alle
rede i tiden omkring Kristi fødsel. Det hævdes, at den kommer
fra Lilleasien; dette kan imidlertid ikke siges med sikkerhed —
man må regne med mulighed for, at den er opstået et eller andet
sted mellem Lilleasien og Syrien i vest og Afghanistan i øst —
endnu er der langtfra klarhed i spørgsmålet. Den slags småting
er imidlertid mindre væsentlige. Som helhed kan det siges, at af
snittet er både oplysende og underholdende.
Bogens hovedafsnit indeholder en fortegnelse over ikke mindre
end godt 50 vindmøller og en snes vandmøller. De har naturligvis
ikke alle eksisteret samtidig — nogle er nedlagt for langt over
100 år siden, andre i tiden efter den anden verdenskrig. Oplys
ningerne om de enkelte møller varierer stærkt i omfang, idet der
for en del møllers vedkommende kun foreligger et meget spar
somt og ufyldestgørende kildemateriale. For ca. 60 møllers ved
kommende foreligger der fotografier; alene fremskaffelsen af
disse er en fortjenstfuld handling. Billederne er fint gengivet i
bogen, men en del af originalerne er naturligvis af ringe kvalitet;
andre er virkelig smukke.
Forfatterne har ikke ønsket forstyrrende noter i teksten, men
det ville ikke desto mindre have været en fordel, om der havde
foreligget kildehenvisninger til de enkelte oplysninger, hvilket jo
udmærket kunne gøres uden at anføre noget på tekstsiderne.
Det er, som forfatterne anfører, unægtelig i sidste øjeblik,
arbejdet er gjort. Tænk, om man for blot en menneskealder siden
havde ladet udarbejde udførlige beskrivelser af de da eksiste
rende møller! Så meget mere fortjenstfuldt er det, at det nu fore
liggende værk er udarbejdet.
Bogen kan også betragtes som et smukt minde om fabrikant
Mads Clausen, hvis rundhåndede støtte bogen har nydt godt af.
Det er en smuk tanke, at man har anbragt hans portræt forrest
i bogen, som udkom i det år, der skulle blive hans dødsår.
Viggo Petersen.
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Lorenz Rerup: A. D. Jørgensen.
G yldendals U glebøger. Nr. 128. 1965. 138 s., ill.

Skønt der a ll‘.rede foreligger en betydelig litteratur om
A. D. Jørgensen, hans personlighed og værk eller bestemte sider
af dette, hvad enten det er i form af større samlende fremstillin
ger eller mindre artikler, som for en del er fremkommet i nær
værende årbøger, har Lorenz Rerup med den koncentrerede
A. D. Jørgensen-biografi, som sidste år blev publiceret i Gylden
dals glimrende Uglebogs-serie, givet en vægtig skildring af per
sonen og en indtrængende analyse af dennes tænkning.
I en velskrevet form og med en klar disponering fremlægges
A. D. Jørgensens udviklingshistorie, og de ledende synspunkter,
som denne »sammentrængte personlighed« tegner gennem sin
livsgerning og former i sit forfatterskab, afdækkes. Gennem en
kritisk forstående og usentimental tolkning og vurdering er
Lorenz Rerup nået langt, når det gælder at trænge ind i dette sind,
som var bestemt af en inderlig tilknytning til Sønderjylland gen
nem slægt og miljø, derfra videre til det danske folk og de nor
diske »brødrefolk« og til de germanske »frændefolk«.
Den indfølende forståelse, som for historikeren i almindelighed
er af så stor betydning, er for biografen den nødvendige forud
sætning for, at arbejdet kan lykkes. Det mærkes, at forfatteren
her har en ganske særlig baggrund for at forstå og fremlægge
A. D. Jørgensens forudsætninger. Resultatet af Lorenz Rerups
arbejde, som — tør det formodes — ikke er valgt tilfældigt, for
falder imidlertid aldrig til det sentimentale, til føleriet.
A. D. Jørgensens særegne personlighed med dens anlæg for det
digterisk filosofiske, hans situation og i det hele taget hans for
fatterskab og fremstillingsmåde tvinger beskueren. Hans »Rede
gørelse for min udvikling og mit forfatterskab« kan sine steder
svinge sig op til den højstemte patos, men Rerup lader sig ikke
uden videre betvinge; han søger stadig at nuancere og trække på
plads ved anvendelse af brevstof og lign. Dette gælder således for
vurderingen af 1864 og betydningen af dette års begivenheder i
A. D. Jørgensens liv. Danmarks nederlag med tabet af hans hjem
stavn gav hans gerning retning, som gennem en krise i 1865, der,
som Rerup konkluderer, som kerne havde erkendelsen af egen
skyld og følelsen af medskyld, indviede ham til en historikerger
ning — »selv om den ikke kom dumpende ned til ham fra him
len, men var forberedt af en stadig tydeligere linje i hans rige
ungdomsudvikling. Krisen løfter denne linje op til en central stil
ling ved at gøre hans personlige udvikling til en tilegnelsesproces
af danskheden---------- . «
Allerede i ungdomstiden havde A. D. Jørgensen planer om at
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skrive en fremstilling af Sønderjyllands historie. »I grunden er
dette og kun dette historie for mig«, skrev han i 1883 til sin nor
ske ven rigsarkivar Birkeland, »det var min plan, da jeg var
16 år, og bliver den engang udført, da er jeg med det samme fær
dig med historien«. Hovedopgaven bliver at finde »grunden til
Danmarks ulykke« og dette med kaldets styrke. I A. D. Jørgen
sens skildring af Zoegas ungdom afspejler kaldets betydning sig
for denne. Det samme fortæller en del om Jørgensens kaldsopfat
telse. »Uden at kende sit kald vidste han, at det måtte komme,
ligeså vist, som morgenrøden følger på den længste nattevagt,
uden at vide, hvorhen det ville føre ham, var han besluttet på at
adlyde det som en guddommelig røst. Det er denne lydighed i
livets højeste anliggende, som giver Zoegas liv sit ædle præg og
i forening med den videnskabelige genialitet gør ham til en så
fremragende mand«.
Rerup påpeger, at A. D. Jørgensen i sine historiske studier ved
sin kritik af overleveringen og det skarpsyn, han deri lagde for
dagen, indvarslede et nybrud i historieskrivningen før Erslev.
Kaldet til en historikergerning for sine landsmænd indfriede
A. D. Jørgensen bl. a. gennem de »Fyrretyve fortællinger af fæd
relandets historie«, som fandt vej til de mange hjem, og gennem
oprettelsen af »Sønderjyske Årbøger«. Ved hævdelsen af sinde
lagsgrænsen som nationens grænse modsat Ejder- eller Dannevirkegrænser blev han den åndelige bagmand for ikke mindst
H. P. Hanssen.
Rerup viser gennem en række afsnit, hvor svært det er at pla
cere A. D. Jørgensen, sønderjyden i København, i forhold til både
højskolen og dagens politiske debat — eller til den videnskabe
lige verden. Eneren og autodidakten, der gennem sin stilling som
arkivmand, i hvilken han ydede en fremragende indsats som nyordneren, holdt sig fra direkte offentlig fremtræden i så høj grad
som muligt.
Bestræbelserne for at få stedse videre kredse af folket i tale
dannede basis for forståelsen af visse sider af grundtvigianismen,
men førte samtidig med sig modviljen mod de radikalt »euro
pæisk« indstillede. Gennem hans politiske virksomhed og virket
for at bringe et samarbejde i stand mellem en moderat højre- og
venstrefløj »en sammenslutning af de bedre dele af de national
liberale og grundtvigianerne« viser Rerup Jørgensen som en
mand, der er behersket af ideer, ikke af hensyn til politiske reali
teter.
A. D. Jørgensens liv blev i højeste grad bestemt af de spændin
ger, han fra den tidligste barndom levede sig ind i. Han var til sit
inderste påvirket af sin opvækst på skellet mellem to sprog og
kulturer. Det blev også hans rigdom.
Grænselandets vilkår bliver nærværende gennem denne bog, og
19
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det er flensborgeren Lorenz Rerups fortjeneste at have tegnet et
billede, som kommer os ved i dag. Det særegne i kulturmødet,
Slesvig som spændingens land, bydes der nu et stort dansk publi
kum mulighed for at forstå. Bogen kommer til foråret i tysk over
sættelse på det nye Skandiaforlag i Flensborg. Godt det samme.
Som slutvignet og memento skal anføres A. D. Jørgensens vur
dering af sine lærere ved den lærde skole i Flensborg. De var alle
på tre nær fra kongeriget: »Lærerne---------- stod os overordent
lig fjernt, vi syntes for dem at være de »indfødte«, hvis sæder og
sprog, hvis ydre og indre vakte deres forundring, ofte vistnok
deres forargelse. Først efterhånden nærmede vi os til hinanden,
men en virkelig forståelse blev aldrig bragt til veje«.
Knud A. Rasmussen.
Flensburg: Geschichte einer Grenzstadt. Flensborg 1966.
655 s., ill.

Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgechichte
nr. 17 er modtaget og vil blive anmeldt af generalkonsul, pro
fessor, dr. phil. Troels Fink i Sønderjyske Årbøger 1967.
Årbøgerne ønsker dog at henlede sine læseres opmærksomhed på
dette store og værdifulde værk, mens det endnu er at få i han
delen.
p
H. V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling
med politiske venner i København.
S k rifter, udgivne a f H istorisk S am fund fo r S ønderjy llan d .
Nr. 33, 1966. 726 s.

Publikation af kilder til nyere historie adskiller sig fra anden
publikation ved, at materialet, som regel private breve eller sags
akter, netop ikke er beregnet til offentliggørelse. Dette gør, at der
må tungtvejende grunde til, hvis man, især med de reproduk
tionsmetoder man nu har, vil publicere kildemateriale i bogform.
Man må kræve, at resultatet enten vil blive en læselig bog eller
også en håndbog til benyttelse for flere end de få eksperter, som
ligeså godt kunne have anvendt det originale materiale.
Den sønderjyske historiker IL V. Gregersens udgave af Laurids
Skaus brevveksling med venner i København opfylder i høj grad
betingelse nummer ét og i nogen grad også betingelse nummer to.
Det må dog bemærkes, at bogens værdi som håndbog kunne have
været øget, hvis den havde været forsynet med et sagregister, især
da, som udgiveren bemærker, alle tidens mere betydelige spørgs
mål findes berørt i brevvekslingen. Et opslag i et sagregister på
1. eks. ordet »højskole« ville have kunnet fremhæve, hvor inter282
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esseret Skau var i denne sag, og ville have kunnet spare benyt
tere af bogen som båndbog timer med dens over 700 sider. Det
hjælper noget, at der er et personregister med relevante biogra
fiske oplysninger, men det er en fejl ved dette register, at det ofte
kun henviser til en person, hvor hans navn udtrykkeligt står,
f. eks. kun til Jens Skau, ikke til Skaus omtale af »min fader«.
Hvert enkelt af bogens breve er -forsynet med noter, der netop
besvarer de spørgsmål, som læsningen har rejst. Det er en ud
mærket idé, som imidlertid må have kostet udgiveren meget
arbejde, at der fortrinsvis henvises til utrykt materiale. Enhver,
som har brug for det, vil alligevel kunne finde frem til den mere
almindelige litteratur, og de mange hidtil ukendte oplysninger,
som gives i noterne, gør dem så læseværdige som brevene selv.
Men netop med dette i betragtning ville det have været rart med
en bibliografi, og man ville også have været taknemlig for en for
tegnelse over, hvor der findes andre breve til og fra Skau. De
politiske venner er historikeren C. F. Allen, politikerne H. N. Clau
sen, Orla Lehmann og Carl Ploug og præsten J. W. Marckmann.
I bogen er brevene arrangeret alfabetisk efter disse navne og
inden for de 5 grupper igen efter dato. Det føles som lidt af en
afbrydelse i læsningen, at man for hver ny gruppe bliver ført et
stykke tilbage i tid, men da over 2/3 af bogens omkring 300 breve
hører til årene 1844-48, er denne kronologiske forstyrrelse ikke
overvældende, og en streng tidsmæssig ordning ville naturligvis
også have givet vanskeligheder.
Årene 1844-48 dækker et afgrænset afsnit af Skaus liv. I disse
år, efter at han i 1843, kun 26 år gammel, var trådt frem som
politiker, og indtil krigen i 1848 bragte en afbrydelse, virkede
han i Sønderjylland som leder af den danske bevægelse. Andre
stod ved siden af ham, Peter Hiort Lorenzen, men han døde i
1845, Christian Flor, der imidlertid virkede mere i baggrunden og
iøvrigt flyttede til København i 1846, og Peter Christian Koch,
som dog var mere skribent end folkefører. Det tunge arbejde
med at holde sammen på de mange forskellige meninger, som til
sammen dannede den danske bevægelse, hvilede på Skau. Både
legemligt og åndeligt sled det på ham, han var ustandseligt på
farten i al slags vejr, slidende den ene ridehest op efter den
anden, og altid tvunget til at tænke på, at mens han var væk, blev
hans gård forsømt. I brevene til vennerne i København beskrev
han sine oplevelser og indtryk og meddelte dem om sine mange
ideer og indfald. »Skau skriver dansk som en professor«, har
Flor bemærket om et af hans breve. Det, som i dag gør det så
morsomt at læse Skaus breve, er vel netop, at han faktisk skrev
meget bedre end nogen professor. Hans breve er fulde af menne
skelig forståelse og lune, han er i stand til med få ord at give en
situation, så den står fuldstændig klart for hans læser. Se f. eks.
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beskrivelsen af hertugen af Augustenborgs lille hof og de sies vig
holstenske herrer i et brev til Lehmann eller skildringen af en
lur til Åbenrå med hestevogn, hvor både Skau og hans bror nær
var druknet, i et brev til Marckmann. Der er megen medfølelse i
brevet til Ploug om udelukkelsen af Blicher fra det nordiske
studentermøde eller i forsøget på at skaffe skolepladser til børn
og børnebørn af Peter Hiort Lorenzen, men der er også megen
arrigskab og vrede i de mange udfald mod Skaus uvenner, og der
er de direkte latterlige, selvhævdende passager, som i så høj grad
irriterede vennerne i København. Det hele er fornøjeligt at læse,
og Skaus egne breve er meget bedre end dem, han fik, fra de 5
politiske venner. Sandsynligvis har han ikke skrevet kladde til
dem, selv om han ganske vist engang har undskyldt, at han skrev
et langt brev, da han nemlig ikke havde tid til at skrive et kort.
Brevene giver oplysning om mange sider af arbejdet for dansk
heden i Sønderjylland. Væsentligst for forståelsen af målsætnin
gen i dette arbejde, for belysning af opfattelsen af Skau i Køben
havn og for forståelsen af Skaus egne tanker, er korrespondancen
i 1845 i anledning af Lehmanns bebrejdelser til Skau. For at få
Skau gjort valgbar til Stænderforsamlingen havde man ladet ind
samle nogle penge til hjælp til indkøb af den nødvendige større
gård. Meget taktløst benyttede Lehmann denne lejlighed til at
sige Skau nogle sandheder, som man i København i længere tid
havde følt trang til at få frem. Skau skulle lade være med i tide
og utide at rejse til København, han skulle blive på sin gård, for
blive bonde i sæder og klæder og skulle i det hele taget mere
virke i baggrunden end træde frem ved enhver lejlighed. Den
sønderjyske bondestand skulle vækkes, ikke på den måde at dens
bedste mænd enkeltvis deserterede fra den, men ved, at den sam
men med hele Danmarks bondeflok vandt sig magt og ind
flydelse. For folket, men sandelig ikke ved folket, var Lehmanns
motto. Skau følte sig hårdt ramt af dette brev og overvejede at
afbryde al forbindelse med København. Hans sunde sans, hans
gode humør, og vel også hans lyst til at skrive breve sejrede
imidlertid over hans vrede. Overfor Marckmann, Ploug og Leh
mann beklagede han sig over den rolle, man tvang ham til at op
træde i, som det mærkværdige kulturhistoriske fænomen, den
lalende og skrivende bonde. Skau citerede en udtalelse af sin far,
i følge Flor »en særdeles forstandig, men også overmåde stiv og
ubøjelig mand«. Laurids Skaus far havde sagt, at han aldrig
måtte lade nogen mærke, at han havde mere åndelig følelse end
alle andre bønder, eller at han havde arvet sine fædres stolthed,
og selv om han nåede de højere klasser i dannelse, så måtte han
ikke stille sig ved siden af dem, for selv de mest liberale ville
ikke kunne glemme hans bondeherkomst. Man ville gerne vide
noget mere om Laurids Skaus far, der levede næsten lige så
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længe som sin søn, til 1863. Laurids Skau ønskede, at man ville
forstå, at bønderne i Sønderjylland var rige og stolte, helt ander
ledes end hvad han kaldte »de sjællandske træl-bønder«, og at de
ikke ville overlade til tyskdannede embedsmænd at sørge for dem
og stride for dem. Det, som Skau anså for det vigtigste, det var
massernes uddannelse. Det ses, at Skau allerede på dette tids
punkt havde formet den politik, som han fulgte i Stænderforsam
lingen i Flensborg efter Treårs-krigen, nemlig at virke på den
sønderjyske befolkning uden om den tyske overklasse ved at tale
direkte til den og ved at forsøge at gøre den klart, at den havde
mere at vinde ved en folkelig danskhed end ved en aristokratisk
tyskhed. Hans resultater blev kun små, netop fordi man i Køben
havn havde så ringe tillid til den sønderjyske befolknings evne
til at finde sig selv. Sk aus ideer var vel iltke originale, men han
førte dem frem med al sin kraft, og han lod sig friste til overfor
Lehmann at udvikle, at han sigtede mod et endog meget højt
mål: »Jeg har foran bemærket, at her er materiel velvære, at
bønderne er stolte, hvilket vel kommer deraf, at de er selvejere
og formuende. Når nu et sådant folk bliver virkeligt uddannet,
da vil det snart hitte på at forlange politiske rettigheder, det vil
fordre en demokratisk konstitution som Norges, og det vil på en
gang føre krig mod absolutisme og aristokratisme. Det vil fordre
sligt med en ganske anden kraft og udholdenhed, end vi hidtil er
vant til at se, og dets fordringer vil give ekko fra Sveriges skove
og Norges klipper.« Det var ikke meget af alt dette, at Skau
nåede, det gik ham kun altfor sandt, som han selv spåede, »at jeg
slider mig op og bliver en olding og måske et bytte for graven,
inden jeg når 50 år«, men hans virke og eksempel blev alligevel
af afgørende betydning i Sønderjylland. Den kurs, som fulgtes i
dansk Sønderjyllands politik efter 1864, tog mere efter Skau end
efter vennerne i København.
»Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i Køben
havn« er en smuk bog, som både Historisk Samfund for Sønder
jylland og udgiveren kan være tilfreds med. Hvad man nu gerne
ville have, var en biografi af Skau, denne den første bonde i Dan
markshistorien, næst efter Arups Bjørn fra Suserup.
Jens Engberg.
Andreas Øster: Barn i Herrnhuternes Christiansfeld.
H isto risk S am fund fo r S ønderjylland. 1965. 170 sider. 111.

Tidligere sognepræst i Hovlbjerg-Grandslev ved Randers, pastor
Andreas Øster, har i denne bog fortalt om livet i Christiansfeld,
som det formede sig i hans barndom omkring århundredskiftet.
Det er en ualmindelig indtagende skildring. Den tillidsfulde
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atmosfære i hjemmet, børnenes lege, familiens årlige sommer
udflugter er bevaret i trofast og pietetsfuld erindring. Forældre
nes arbejdsomme liv og stærke tilknytning til Christiansfelder
menigheden har ikke lagt tryk over hjemmet. Om faderen, reb
slagermester August Øster, hedder det: »Ud over den daglige
morgenandagt og bordbønnen var der ikke tale om nogen direkte
religiøs påvirkning. Religiøse floskler blev vi aldrig udsat for . ..
Men så lidt der af ham blev talt om gudelige emner, var vi børn
dog aldrig i tvivl om den religiøse grundstemning bag hans ord
og hans hverdagsliv. Netop denne overordentlig stilfærdige på
virkning har vistnok udøvet en stærkere og mere varig indfly
delse end mange ord. Skønt jeg i mere end 50 år ikke har haft
nogen ydre forbindelse med Brødremenigheden og en tid nærmest
følte mig helt løst fra den, har jeg ikke kunnet fornægte, hvad
barndomshjemmet gav mig med«.
Ikke underligt, at livet i Brødremenigheden for forfatteren
bringer Grundtvigs udtryk: »et jævnt og muntert virksomt liv på
jord« i erindring. Rogen viser det berettigede i at tale om »den
lyse evangeliske tone i det herrnhutiske kristendomssyn«
(J. Holdt). Bevægelsen må ikke forveksles med den gamle
strenge pietisme.
Den udenforstående, der ikke er kendt med livet i Christians
feld, får et værdifuldt indblik i det egenartede liv i menigheden:
livet omkring »Pladsen«, i »Salen« (som kirken kaldtes), i
Brødrehuset og i Søstrehuset og omkring »Gottesacker« (kirke
gården); man hører om festerne for ægtefolk i »Christinenruh«
og om »Kærlighedsmåltiderne«, hvor man under salmesang drak
the og spiste boller. Vel ved forfatteren, at det ikke mere var så
dan, at Brødremenighedens former simpelthen var det naturlige
udtryk for deres kristelige indhold. Men i de særegne gamle for
mer »rørte der sig et dynamisk liv, og det hørte uforkrænkeligheden til. Det virkelig store var hverken den gamle udtryksmåde
eller de gamle former, det var den ånd, som dengang rejstes i
uforkrænkelighed. Den bliver ved at rejse sig i samme uforkrænkelighed altid og overalt, hvor den, gådefuld i sin uforklarlige
magt, griber mennesker, der sås i forkrænkelighed«.
En ejendommelig skik ved begravelserne omtales: præsten op
læste en skriftlig levnedsbeskrivelse, der gerne forelå fra afdødes
egen hånd. Herom hedder det: »De gamle levnedsløb kan fore
komme os noget stereotype. De synes os let at være fremstillet
efter samme skabelon og holdt i næsten enslydende vendinger.
Man skal dog være varsom med at bedømme andre mennesker
og andre tider efter sin egen og sin tids opfattelse. Samme tid
plejer at skabe samme religiøse problemer, som derfor gerne vil
være ens for alle i samme periode. Det er derfor naturligt nok, at
levnedsløbene i Brødremenigheden kommer til at ligne hver286

ANMELDELSER

andre«. — Dette er ikke blot en nænsom og forstående vurdering
af de gamles skildringer af deres åndelige udvikling. Den, der
sysler med historie, bør overveje, om forfatteren ikke hermed har
peget på en almengyldig regel: at problemerne gerne er ret ens
artede indenfor hver generation og kommer til udtryk på ens
artet måde hos de enkelte i samme generation. Hvad der for
udenforstående kan synes mode eller plagiat, kan derfor meget
vel i virkeligheden være et spontant udtryk for noget ægte og op
rindeligt.
Bogen giver nyttige oplysninger om Christiansfeldermenig
hedens stilling i den nationale strid.
Brødremenigheden var af tysk oprindelse, men dens tyske
sprog og tyske ledelse var for de gamle intet problem. Forfat
terens bedsteforældre var begge kommet nordfra. I Christians
feld fandt de den religiøse næring, de søgte. Det tyske betød kun,
»at de måtte lære tysk, hvad nok kunne være besværligt, men
ikke var for noget at regne mod den sjælelige velsignelse, de
modtog«.
Men de nationale brydninger, der siden opstod i landsdelen,
gik ikke sporløst hen over menigheden, og forfatteren kan give
mange oplysninger om modstanden mod det nye styre efter 1864.
Her bygger han på efterladte optegnelser af sin fader. Denne
spillede en betydelig rolle på dansk side, først og fremmest i jord
kampen, gennem sit arbejde i Sparekassen for Christiansfeld og
Omegn. Og alligevel var det vigtigste for ham det kristelige liv i
Brødremenighedens ånd. »Trods alle nationale betænkeligheder
sendte han næsten alle sine børn (bl. a. også forfatteren selv) til
uddannelse ved Brødremenighedens institutter i Tyskland«.
Forfatteren mener, at denne splid mellem nationale og religiøse
hensyn må have medført sjælelige konflikter for mange. »Tro
skaben mod Danmark var for dem en gudgiven sag, og Brødremenighedens fromhedsideal var samtidig deres livssyns grund
vold, som dog var repræsenteret af tyskere . . . Denne splittelse
i den enkeltes sind har utvivlsomt svækket den religiøse kraft,
som besjælede menighedsmedlemmerne i Christiansfelds første
tid«.
Man kan kun lykønske Historisk Samfund for Sønderjylland
til udgivelsen af denne charmerende bog, som man må være for
fatteren taknemmelig for.
Asger Nyholm.
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Johan Hvidtfeldt: Slægtshistoriske Studier i Sønderjylland —
2. udgave
R evideret og udvidet af H ans H. W orsøe.
S k rifter, udgivne a f H istorisk S am fu n d fo r S ønd erjy llan d , n r. 9, 1965,
95 s. Indb. kr. 8,00.

Der er gået 17 år siden Historisk Samfund for Sønderjylland
udsendte Johan Hvidtfeldts overmåde nyttige håndbog med oven
stående titel. Første udgave er vel forlængst både udsolgt og slidt
i las ved flittig brug, og der er derfor god grund til at udsende en
ny udgave og til at give den et så solidt bind, som den har fået.
Opbygningen af 2. udgave følger stort set sin forgænger, men ind
holdet er godt en fjerdedel større, og desuden er der et stikords
register. I fire kapitler behandles de forskellige former for
slægtshistorisk materiale, mundtlige, trykte og duplikerede kilder,
arkivernes materiale og slægtshistorisk materiale i Sydslesvig.
Det første afsnit er i alt væsentligt nyt og betegner en værdifuld
tilvækst, men ellers er det forøgede omfang kommet alle afsnit
til gode, måske især afsnittene om kilder på Rigsarkivet og i Syd
slesvig. Når man sammenligner de to udgaver, bliver man impo
neret over, hvor mange nye hjælpemidler der er fremkommet i de
sidste 17 år, og man føler sig tryg ved vejledningen. Den vidner
smukt om den kyndige personalhistorikers og arkivmands solide
viden om såvel trykt som utrykt materiale. Slægtshistoriske
Studier er også i sin anden udgave det selvfølgelige og nyttige ud
gangspunkt for slægtshistoriske studier i Sønderjylland.
Knud Prange.
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Poul Eller: Historisk Ikonografi, DHFs håndbøger, 1965, 76 s. Indb. kr. 10,00.
Georg Galster: Mønt, DHFs håndbøger 1965, 76 s. Indb. kr. 12,00.
Ib Kejlbo : Historisk Kartografi, DHFs håndbøger, 1966, 84 s. Indb. kr. 15,75.
Iørn Piø: Folkeminder og Traditionsforskning, DHFs håndbøger, 1966,
84 s. Indb. kr. 15,75.
I D ansk H isto risk F æ llesforenings nyttige serie a f h ån d b ø g er om de
h isto risk e hjæ lp ev id en sk ab er er der 1964-66 u dko m m et fire bind.
M useum sinspektør P oul E llers bog om ikonogra fi h a n d le r om b ille
ders anvendelighed i den historiske fo rsk n in g og giver m ange nyttige
oplysninger, bl. a. om opbygningen og o rdningen a f en billedsam ling,
om billeders h isto risk e k ildevæ rdi og sidst, m en ik k e m in d st væ sentligt,
en b ibliografi over billedsam linger.
M edens denne bog ganske sv a re r til de forven tn in g er, m an k a n stille
til håndbogsserien, k an det ik k e skjules, at bogen om m ø n ter er en
skuffelse, hvis m an havde h åb e t at få et h jæ lp em id d el i h æ n d e til
id en tificering af de forskellige m øntenheder, der fo re k o m m e r i æ ldre
tid, og deres indbyrdes væ rdi. H er lades m an ganske i stikken, h v o r
im od bogen m ed sine m ange illu stra tio n e r k an væ re til sto r glæde fo r
m øntsam lere.
B ibliotekar Ib K ejlbos bog om den h isto risk e ka rto g ra fi giver en
sk ildring a f udviklingen fra n atu rfo lk e n es k o rtm a teria le til den
m o d erne k arto g rafi. Af sæ rlig interesse er fortegnelsen over k a rto g ra 
fisk litte ra tu r og afsn ittet om D an m ark sk o rtet, h v o r bl. a. Jo h an n es
M ejers k o rt f å r en fyldig om tale.
Siden 1950’erne er der sket en k u rsæ n d rin g in d en fo r fo lk em in d e
videnskaben, h vorved in dsam lingsm etoderne og deres p ro b lem atik i
h ø je re grad er kom m et i søgelyset. T ra d itio n sfo rskn in g en , som Piø
fo re træ k k e r a t kalde sin videnskab, defineres som v idenskaben om det
fo lk lo ristisk e trad itio n ssto f, d. v. s. de trad itio n er, der i ry tm isk form ,
i fo rtæ llende fo rm eller i f o n n a f skikke overleveres fo rtrin sv is m u n d t
ligt in d en fo r en socialt og k u ltu re lt afg ræ n set gruppe. B lan d t de g ru p 
p er, som fald e r inden fo r em net, k an næ vnes: ov ern atu rlig e fo re stillin 
ger, festtra d itio n e r, v ise trad itio n er og fo rtæ lle trad itio n er. D et er k lart,
a t enhver, d e r beskæ ftiger sig m ed lokalhistorie, m å kom m e in d p å
disse om råder, og det m å d erfo r tillægges den allerstø rste betydning, at
d er n u foreligger en p o p u læ rt tilgæ ngelig frem stillin g a f dette em ne.
D et er en bog, som fo rh åb en tlig vil fø re til en m e re fo rsv arlig indsam -
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ling og u d nyttelse af det folkloristiske sto f til kom m ende sognehistorier,
end det hidtil er sket. At bogen er fo rsy n e t m ed fyldige litte ra tu rh e n 
v isn inger og sæ rdeles overskueligt lagt an, tilføjes k u n fo r a t fu ld stæ n 
diggøre billedet a f denne vigtige og velskrevne bog.

H. H. W.
Anders Enevig: »Tatere og Rejsende« (1965).
F o rfa tte re n og folkem indesam leren A nders Enevig, d er isæ r vil væ re
k en d t fo r sine to b øger »P rinser og V agabonder« og »K lunsere og
K ræ m m ere«, h a r skrevet en ny bog om et beslæ gtet em ne, nem lig
»T atere og R ejsende«. N år denne bog i m odsæ tning til de to tidligere
skal om tales her, skyldes det, at E nevig påviser, at g ru n d stam m en af
d en n e b efolkningsgruppe n ed stam m er fra de hvervede so ld ater i Slesvig
o g H olsten, efter at disse v a r blevet arbejdsløse ved h æ rrefo rm ern e
om kr. å r 1800. B landt de m ere frem træ d en d e slæ gter næ vnes H ertzberg,
M eggerle, M undeling og A ltenburg — slæ gter, der efter 1864 søgte m od
n ord.
D enne b efo lkningsgruppe er hidtil k u n i ringe g rad blevet p åag tet af
de sønderjyske p erso n alh isto rik ere, m en der er næ p p e tvivl om, at, hvis
nogen lod sig in sp ire re a f Enevigs velskrevne bog til at tage disse slæ g
ter op til et n æ rm ere studium , ville nye asp ek te r i billedet a f den sø n 
d erjy sk e befolknings sociale fo rh o ld vise sig.
H. H. W .

Altes Gymnasium Flensburg. 1566-1966. Eine Festschrift.
F lensborgs gam le latinskole h a r i septem ber i å r fe jre t sit 400 års
ju b ilæ u m ved en tre-dages væ rdig og m eget givende festlighed, som jeg
som gam m el elev deltog i. G eneralkonsul, professor, dr. p h il. T roels
F in k v a r b la n d t de indbudte. D er er udgivet et fyldigt, h isto risk v æ rd i
fu ld t festsk rift, bl. a. m ed en hilsen fra den dan sk e u n d erv isn in g s
m inister. D et statelige, rig t illu strered e sk rift belyser skolens o m sk ifte
lige h isto rie og giver et om fattende indblik i dens u n d erv isn in g og d ag 
lige liv. P erso n alh isto risk e lister a fslu tter det fornem m e værk.
Det, d e r isæ r in teresserer os danske, er det histo risk e tilbageblik ved
skolens n u v æ rende rek to r, A lfred P eters, b arn e fø d t i byen og elev i
1918. Vi h ø re r u d fø rlig t om skolens stifter, fra n cisk an erm u n k e n L ytke
N am en fra byens k loster, der testam enterede sin arvede, store fo rm u e
til skolens bygning, in d retn in g og drift. H an var n atu rlig v is ikke in te r
esseret i en evangelisk u d d an n e lse san stalt og søgte også på det sidste
a t o m sty rte testam entet. Men byens r å d b o ld t sig til det allerede givne
og fik derved m ulighed fo r a t fo rtsæ tte sine egne to a f refo rm atio n en
frem gåede k irk esk o ler i en n y og sto rslået ram m e.
Af skolens ledere, hvis n av n e alle er kendte, og som in d til 1864 u d 
næ vntes a f den danske konge, h ø re r vi n æ rm e re om re k to r S perling
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(fra E g e rn fo rd e ), d e r fra begyndelsen u dform ede skolens p ro g ram , som
kom til at gælde indtil 1797. V idere om de to læ rd e ledere fra selve
byen, J. og O. Moller, fa r og søn, i det 18. årh u n d red e , d er begge forud
h avde h a ft em bede i hovedstaden og jo er blevet b erø m te fo r deres
grundlæ ggende p erso n a lh isto risk e og b ibliografisk e stu d ier (»Cim bria
iiterata« og »D änische B ibliothec«).
Men så afløste den nye naturvid en sk ab elig e tid den gam le kirkelige.
Den førende m and i nyo rd n in g en blev den pæ dagogisk og o rg an isa
torisk dygtige g en e ralsu p erin ten d en t Adler, der også fo ru d hav d e h a ft
ansæ ttelse i K øbenhavn. Skolen var altså den blo m stren d e søfarts- og
han delsbys p ry d og sk æ b n ep artn e r i k rig og fred, en d an sk skole, dog
m ed tysk u n d ervisningssprog og dansk b la n d t frem m edsprogene, m en
fu ld t loyal overfor det dan sk e kongehus og dets enevoldsstyre i h e l
statstiden.
Men n u m eldte sig i ta k t m ed befolkningens (alm uens) n a tio n a l
politiske m yndiggørelse efter tre-års-k rig en de »dansk-tyske sp æ n d in 
ger« også på skolen. D eres årsag siges h e r at væ re den d anske aggres
sivitet, »daniseringsbestræ belserne«, der f. eks. ikke lod den loyale konre k to r S chum acher (fra H usum ) blive skolens leder, m en erstatted e
h am m ed »rigsdanskeren« R asm us Sim csen (fra H elsingør). D enne dyg
tige skolem and gjorde selv sit bedste fo r at udligne spæ ndingerne. Men
ag itationen fra syd, sæ rlig ved den i 1850 afsatte ivrigt slesvig-holstenskc, m en »ubetænksom m e« re k to r L ü b k er (fra H usum ) h o ld t ilden ved
lige, indtil B ism arcks erobring a f h ertugdøm m et p ån y satte h am i re k 
torstolen. H an døde dog allerede i 67. Og m on dog ikke h an s tyske
n atio nalism e oversteg den tilsv aren d e danske?
D en følgende tid inddeles i p erio d ern e 1864-1918, - 1933, - 1945 og 1966, m ed h v er deres forskellige tids- og skolem æssige præ g. B em æ rkes
kan , at n azisterne i 30’ern e skju lte den flensborgske m alerin d e K æthc
L assens store væ gm aleri m ed bibelsk m otiv (Peters fiskedræ t) i fest
salen bag et forhæ ng, m edens eleverne fik deres k ristelig -h u m an istisk e
tilskyndelse, skolens h isto risk e præ g, fra de gam le læ rere, d er endnu
virkede i disse lidet lystelige å r m ed den n ye verdenskrigs psykologiske
forberedelse, isæ r i ungdom m en.
E fte r det nye sa m m en b ru d h a r m an n u u n d er en besindig, frisin d et
ledelse fu n d et sine egne ben igen og i n ye tid ssvaren d e ram m er k u n n et
skabe en fu ld t m oderne skole, der b åd e b ev arer det h u m an istisk e d a n 
n elsesgrundlag og følger m ed i tidens videnskabelige og tek n isk e n y 
o p d agelser og u d fo rd rin g e r, »tradition og fre m sk rid t i ét«, som det blev
sagt i festtalen.
I elevlisterne fra 1946-66 n o te re r m an de m ange lan d sfrem m ed e
n av n e fra de røm m ede tyske østprovinser. Mon ikke det slesvigske
lan d sm an d ssk ab — trods forskelligt sprog og sindelag — alligevel vil
vise sig at væ re stæ rk ere en d denne »Ü berfrem dung« fra syd? Tiden
vil vise det. Men vi m å også regne m ed, a t der i Sydslesvigs gam le
græ nseby F len sb o rg findes en tra d itio n srig h ø je re skole, der in d en fo r
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sine m u re ru m m e r et levende tysk k u ltu rc e n tru m til ungdom m ens fø r
ste forberedelse til en kom m ende livsindsats. L ad os håbe, a t d et bliver
til et berigende m øde m ellem n o rd og syd, en bro, h v o r m an h eller ikke
overser græ nsestregen m id t p å broen.
Jens H oldt.

Rejser og rejsende
Fremmedes besøg på Sønderborg-egnen 1638-1844
F ra Als og S undeved, hæ fte 43. R edaktion: Jø rg en Slettebo. 1966.
H æ ftet indledes m ed en k o rt, m en in stru k tiv redegørelse a f Jø rg en
Slettebo om rejse fo rh o ld i æ ldre tid; sæ rlig om tale f å r re jse ru te rn e over
Als p å g rundlag a f æ ldre tid ers »rejsevejvisere«.
D erefter følger otte b ere tn in g er om re jse r p å Als; de indledes m ed
en redegørelse fo r tekstens o prindelsesforhold, m en desvæ rre er k u n de
fire fo rsy n et m ed fo rk la ren d e noter. F lere h a r m ed v irk et m ed o versæ t
telse og tydning, og det gam le ord om de m ange k o k k e gæ lder i nogen
g rad her. P ro fesso r M ajors b ere tn in g fra 1693 er o v ersat fra ty sk til et
delvis u fo rståelig t dansk, og hvis alle ty d n in g er a f tek sten i H an n e H as
ses stilebøger er rigtige, er det dan sk e spro g blevet berig et m ed h id til
u k endte ord. To a f tek stern e h a r ikke væ ret try k t fø r, og flere er o ver
sat til dansk fo r første gang.
Meget n y t til den politiske histo rie b rin g er te k ste rn e ikke, h v o rim o d
de er sæ rdeles udbytterige, h v ad k u ltu rh isto rie n an g år. P ro fesso r M ajor
giver en skildring a f C hristian I l ’s fængsel. H an n æ v n e r h er, a t h an
u n d e r et tidligere besøg h a r set et b o rd m id t i kongens værelse. I gulvet
ru n d t om d ette b o rd var d e r »gennem m ange tusin d e ganges om kringgåen« slidt en P/2-2 to m m er dyb fu re — er det d en n e fu re, d er er
g ru n d lag et fo r trad itio n en om rillen i kongens b o rd ? Ved M ajors an d et
besøg v ar m u rstensgulvet o p b ru d t og fjern et. D en tegning a f gulvet,
som er o m talt i teksten, er desv æ rre ik k e m edtaget. M ajor fo rtæ ller, at
h ertu g en fo re tra k Ø sterholm som opholdssted fre m fo r S ønd erb o rg slot.
P a sto r Dyssel, som b åd e h a r væ ret p ræ st i S ø n d erjy llan d og p å
L olland, ro ser den slesvigske alm ue fo r dens store flid ; de lange v in te r
afte n er udnyttes a f tjenestefolk til n y ttig t h ån d a rb ejd e , h v o rim o d den
lo llandske alm u e i denne henseende e r »det elendigste k re a tu r i v er
den«. F o rk la rin g en på de gode fo rh o ld p å Als fin d er h an i følgende:
» . . . ingen vorn ed ret, in tet try k k en d e h overi plag er dem ; de ved, at
h v ad de fo rh v e rv e r er deres, d erfo r kendes hos dem flittig h ed u d e og
inde«. B etlere så h an ingen a f — en erfarin g , som også en engelsk k rig s
k o rre sp o n d en t g jorde i 1864.
De m ange lovord over egnen m å gøre h æ fte t til en læ k k erb isk en fo r
alle lo k alh isto risk interesserede — m an u n d re r sig over p asto r W edels
b em æ rkning: »Saa sm uk som Alsen er, så vilde jeg dok ikke boe d er —
h v o rfo r? ja det skal jeg sige en anden gang«. F ik h a n det sagt?

V. P.
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H. P. Sørensen: Sagn og hændelser fra Gram sogn. Gram 1964. 109 s.
H. P. Sørensen, der i 1963 u dsendte bogen »T ræ k a f G ram sogns
historie« (anm . S Jy Årb 1964, s. 488 f.), h a r tilfø jet et m in d re skrift,
hv o ri h a n fra æ ldre p u b lik atio n er, isæ r E vald T ang K ristensen, fra
D ansk F o lkem indesam ling og fra egne optegnelser h a r sam let det
væ sentlige af, h v ad der vides eller fortæ lles fra G ram sogn. T itlen på
bogen angiver rigtigt, at der e r tale om fo rtæ llin g er a f m eget forskellig
k a ra k te r, fra folkem indestof om v arsler og gengangere, fo rtæ llin g er om
navngivne p erso n e r m ed m ere eller m in d re sik k ert h isto risk indhold,
til nye b idrag til egnens trad itio n ssto f ved fortæ llin g a f egne oplevelser.
F ra en h isto risk b etrag tn in g ligger bogens væ rdi i disse nye bidrag,
som fasth o ld er m ange k u ltu rfo rh o ld og tildragelser, som ellers ville
k u n n e gå i glemme.

H. N.
Hvad skal jeg læse om Sydslesvig. Råd fra Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig. 3. udgave 1966. Ved Poul Kiirstein.
D enne letoverskuelige og dog re t udførlige oversigt over litte ra tu r v ed
rø ren d e Sydslesvig foreligger n u a jo u rfø rt og k an rek v ireres fra D ansk
C entralbibliotek u n d e r adresse G råsten B ank, K ruså. Også d enne u d 
gave er m ere end tø r biblio g rafi; den ru m m e r adskillige in teressan te
v u rderinger.

F.
Landet bag digerne. Hjemstavnsbog for Tønder amt og by.
3. udgave. Tønder 1965. 171 sider. 111.
H jem stavnsbogen for T ø n d er am t og by så dagens lys i 1956, udk o m
i 2. næ sten u æ n d red e oplag i 1957 og h a r siden v æ ret udsolgt. D en n u
foreliggende 3. udgave, a f h vilken d er allerede h a r m å tte t foretages et
u æ n d ret optryk, h a r væ ret u n d erk a stet en k ra ftig revision og e r blevet
væ sentlig stø rre a f om fang. A fsnittene om am tet og lan d ets tilblivelse
h a r fu n d et en helt ny fo rm u lerin g ved a d ju n k t B ent V aleur. De store
nye undersøgelser v edrørende m a rsk og vadehav er h e r in d d rag et, og
deres re su lta te r er blevet g jo rt tilgængelige fo r læ gm and. I bogens an d re
afsn it er nye fu n d og fo rskningens nye resu ltate r in d arb ejd et, og den
nutidige udvikling betinget a f h av n en p å Røm ø, og »det in d u strielle gen
nem brud« er tilgodeset i bogens aktuelle afsnit. A ntallet a f illu stratio n er
e r øget. Man m å væ re T ønders kom m un alb esty relse taknem m elig fo r
d en forståelse a f den lo k a lh isto risk e skildrings betydning, der ligger bag
bogens n vfrem kom st.
F.
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Ernst Christensen
* 28. 2 1895
f 14. 10. 1966

E rn st C hristensen var ikke et dusinm enneske. D enne ran k e m an d m ed
d et lyse alsiske sind og h u m ø r, som h a n bevarede også i de sidste, syg
dom sfyldte år, v ar en af de sm ukkeste og ædleste sk ik k elser inden fol
den sø nderjyske b o n d estan d i tiden efter genforeningen.
H an fødtes 1895 p å den gam le slæ gtsgård, Sæ dm osegård i A sserballe,
som søn af den senere folk etin g sm an d Chr. E rn s t C hristensen og v o k 
sede h er op i et m ilieu og en tid, d er kom til a t præ ge h am fo r livet.
H an nåede a t kom m e p å R yslinge H øjskole (1912-13) og H øng L a n d 
bru g sskole (1913-14), ligesom h a n havde væ ret p å u d d an n elsesp lad ser
på S jæ lland og i Sverige, inden h an sam m en m ed fad e re n m åtte m ed i
den fø rste verdenskrig. H an blev p å ø stfro n ten an g reb et a f dysenteri
og blev efter et lan g t laza re to p h o ld sendt til F ra n k rig , h v o r h an 1916
blev alvorligt såret. Å ret efter blev h a n h jem sen d t som u anvendelig til
k rigstjeneste, og h a n var d e rfo r hjem m e u n d er d et tyske sam m en b ru d
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i 1918. P å sm ukkeste m åde h a r lian senere skild ret det overvæ ldende
in d try k , begivenhederne i 1918 gjorde p å ham .
H an som an d re sø n d erjy sk e lan d m æ n d fik nok a t rive i i åren e efter
genforeningen. H an var i 1915 blevet gift m ed A nna B ladt og havde
ov ertaget en g ård i A sserballe, som h a n senere drev sam m en m ed sin
fødegård. M edens det vel om m ange k a n siges, at de til en vis g rad blev
lam m et i kriseårene, g jald t dette ikke fo r E rn st C hristensens v ed k o m 
m ende. S narere k an m an vel sige, at de fo r ham blev en u d fo rd rin g til
yderligere indsats — på det økonom iske og det folkeligt n atio n ale o m 
råde. I ungdom s- og id ræ tsarb ejd e t i sognet var h a n b la n d t de ledende
og i 30’erne den ledende. D er kom en ny u d fo rd rin g — den nazistiske
m agtovertagelse og de rab ia te sies vig-holstenske an g reb på græ nsen. I
denne situ atio n v ar E rn s t C hristensen b la n d t dem , der v ar m ed til at
o rg anisere det d an sk e m odstød. H an v ar en af de unges rep ræ se n tan ter
på talerstolen ved det store folkestæ vne p å D ybbøl den 11. ju n i 1933,
og h a n v ar en a f hovedm æ ndene bag stiftelsen af D et unge G ræ nse
væ rn. Ved m indesam væ ret efter h an s begravelse afslø red e P ete r M arcussen, a t p la n ern e fo r Det unge G ræ nsevæ rns organ isatio n i det v æ sen t
lige blev u d a rb e jd e t på S æ dm osegård i som m eren 1933. Som fo rm an d
fo r S ønderborg am tsk red s og som m edlem a f g ræ n seråd et fik h a n sto r
indflydelse p å D et unge G ræ nsevæ rns arbejde. Om h an s evner som væ k 
k er og o rg an isato r k an b lot nævnes, a t sn a rt var S ø n derborg am t den
kreds, der havde det største m edlem stal i fo rh o ld til b efo lkningstallet.
Som ta le r fæ rdedes h an h jem m ev an t over det ganske land, og h an var
ikke nogen kedelig taler. Som regel h avde h an i fo rv ejen om hyggeligt
u d arb e jd et m a n u sk rip t til sine ta ler og foredrag, m en p å talersto len v ar
lian fri og uafhæ ngig af p ap ire rn e . B edst var h an vel nok, n å r h a n gav
sit fored rag cau serende form . Som et eksem pel p å den ån d og også den
ildhu, der præ gede ham i disse år, skal slutningen af en tale, som h an
h o ld t i H elsinge p ræ ste g ård den 12. decem ber 1933, og som senere er
try k t i D anebod -årssk riftet, anføres. I denne tale, som h an h a r givet
titlen »Vi fra T ø n d er og D ybbøl 1933« siger h an : »Med disse stæ vner
begyndte et n y t afsn it af den sønderjyske ungdom s om skiftelige h istorie.
Lykkelige og stolte e r vi n u beredte til a t tage vor del a f arb ejd et. Det
er sagt om S ø n derjylland, a t det skal vindes tilbage fo r h v e rt slægtled,
og det er vel sandt. Nu skal vi så prøve, om vi k an røgte vor arv og
gæld på væ rdig og ansvarlig m åde. — Men ord alene k an ikke gøre det.
T iden kræ v er handling. A ktivitet! Vi vil væ rne vort«. Og det blev ikke
blot til ord fo r E rn s t C hristensens vedkom m ende. D et blev h an d lin g og
aktivitet. H an b rugtes og m isbrugtes kan sk e også, m en h an hav d e så
svæ rt ved at sige nej, n å r nogen k ald te ad ham .
D et ku n n e h a n n aturligvis h eller ik k e u n d e r besæ ttelsen, da h an sn a rt
kom m ed i m odstandsbevæ gelsen. E fte r befrielsen fo rtsa tte h a n til 1946
som fo rm a n d fo r D et unge G ræ nsevæ rn i S ønderb o rg am tsk red s, m en
tra k sig d erefter u d a f ak tiv deltagelse i ungdo m sarb ejd et. T il gengæld
fik h a n så stu n d e r til at hellige sig sin h isto risk e interesse. H an nøjedes
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dog ikke m ed selv a t læse og studere, m en h a n skulle give an d re andel
i det, der optog ham . Bl. a. h o ld t h a n h isto risk e fo re d ra g i S ønderborg
fo r befalingsm andsskolens elever, og 1957, efter a t G un n ar R asm ussen
v a r tiltrå d t som fo rsta n d e r p å D anebod, overtog h a n der en del af
tim ern e i S ønderjy llan d s historie, som F re d e T h erk ild sen tidligere h avde
h aft. Sin interesse fo r h ø jsk o len viste h a n også ved i en å rræ k k e a t væ re
et m eget a k tiv t m edlem af dens styrelse og ved i skolens å rssk rift at
skrive en ræ k k e gode artik ler.
lø v rig t blev E rn s t C hristensen p å »sine gam le dage« m ere skrivende.
H an selv sagde, at det tog tid fo r h am a t skrive, og a t det kræ v ed e en
in d re overvindelse for h am at fæ stne sine ta n k e r og sin viden til p ap iret,
i h v e rt fald n å r h a n skulle henvende sig til et stø rre p u b lik u m . D er
skulle h er k raftig e o p fo rd rin g e r til, fø r m an fik h an s tilsagn om en a f
h an d ling. Men vel n eto p d e rfo r blev h an s afh a n d lin g er og a rtik le r så
g ru n d ig t gennem arbejdede, a t de i sproglig og stilistisk henseende blev
noget helt enestående. K un få m agter a t skrive så sm u k t et d ansk, som
E rn s t C hristensen fo rm åed e det. Til »Bogen om Als«, d er u d k o m 1956,
bidrog h a n m ed et stø rre a fsn it om den alsiske lan d sb y s h isto rie. H an
tegner h er et billede af den alsiske bonde i fo rh o ld til sine fæ ller i la n d s
byen og til g odsherrerne. H an b ere tter om gam le arb ejd s- og festskikke,
og p å g rundlag af stæ n d erd ep u teret og sy n sm an d H. C. B ladts dagbog
giver h a n nye og væ rd ifu ld e b id rag til belysning a f alsingernes fo rh o ld
til den augustenborgske hertug. Sin skildring bygger h a n p å try k t litte 
r a tu r og ark iv alsk e kilder, m en det, d e r isæ r b id ra g e r til at gøre fre m 
stillingen levende, er h ans anvendelse a f trad itio n ssto ffet. H er u d m ø n ter
h an , hvad h an som b a rn og ung havde h ø rt de gam le fortæ lle. I sin
næ ste stø rre a fh a n d lin g om landvæ bningen på Als, som u d k o m i Søn
d erjy sk e Å rbøger 1962, og h v o rtil h a n igen benytted e H. C. B ladts o p 
tegnelser som kilde, sk riv e r h a n in dledende om, h v ad den n atio n ale
og folkelige trad itio n i fo rm af en oldem ors fortæ llin g er h a r b ety d et for
ham . H un vakte den 8-9 årige drengs h isto risk e interesse. Også i denne
afh a n d lin g viser h an , at h a n form åede a t sam le m ange, sp red te en k elt
o p lysninger til en frem stilling, der k an stå som m ø n ster for, hvorledes
en god lo k alh isto risk a fh a n d lin g skal skrives. Sit bedste som h isto risk
fo rfa tte r h a r h a n vel dog n o k n ået m ed den lille afh a n d lin g i S ø n d er
jy sk e Å rbøger 1964 om ungdom svennen M artin N. H ansen. D en e r ikke
b lo t en k a ra k te ristik af og en h y ld est til folkem ålsdigteren, m en tillige
en k æ rlighedserklæ ring til det alsiske folkem ål. »F olkem ålet er m arv en
i v o rt sprog. N år det sygner hen, er der ikke m eget a t håbe på, så er
sindelaget ved a t gå ta b t — «, og h an sk riv er h e r om »den d y b e u n d e r
tone, d er k an d irre i folkem ålets sange, og som k u n fu ld tu d k an fattes
a f de m ennesker, der er h jem m e i dette sprog«.
D esuden h a r E rn s t C hristensen skrevet a rtik le r til D aneb o d -årssk riftet og til S ø nderjysk M ånedsskrift. I en del a f disse a rtik le r h a r h an
gengivet egne erin d rin g er, bl. a. om sit m øde m ed »præsident« T opff,
om Å benrå-m ødet den 17. novem ber 1918 og om D et unge G ræ nsevæ rns
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tilblivelse, m en dette er k u n en beskeden del af h an s erin d rin g er. I det
sidste p a r å r h a r han, n å r h elb re d et tillo d det, flittig t skrevet p å sine
m em oirer. O prindelig h o ld t h a n bestem t på, a t de k u n v ar tæ n k t skrevet
fo r fam ilien, n æ rm e re betegnet fo r h a n s b ø rn eb ø rn , m en h a n lo d sig
dog overtale til, at de m ed visse u deladelser i de m ere fam iliæ re afsn it
k u n n e bringes i bogform . P å det sidste kredsede h an s ta n k e r om denne
erindringsbog, og det sm ertede ham , a t h a n ikke n åede a t få m a n u sk rip 
tet h elt afsluttet. De sidste afsn it foreligger k u n i råk lad d e, m en et
b arn e b arn , d er h a r fulgt erin d rin g e rn e s tilblivelse b lad fo r blad, vil
sam m enføje og rensk riv e de sidste optegnelser. F o rh å b en tlig vil d er så
væ re m ulighed fo r inden alt fo r læ nge at udgive erin d rin g e rn e i
bogform .
D a Sv. A. H anssen, N ørrem ølle, døde 1956, inden d et en d n u v a r ly k 
kedes a t få o p rettet en S ønderborg am tsk red s u n d e r H isto risk S am fu n d
fo r S ø nderjylland, v ar E rn s t C hristensen selvskreven til fo rm a n d sp la d 
sen i am tsudvalget, og d erm ed blev h a n også m edlem af H isto risk S am 
fu n d s styrelse. F o rh o ld e n e p å Als og S undeved er jo sæ regne, m en h an
fo rsto d a t tage opgaver op, som det lokale h isto risk e sa m fu n d havde
lad et ligge. Bl. a. arran g e re d e h a n m ed sto r tilslu tn in g fo re d ra g sræ k k er
m ed lo k a lh isto risk em ne, og h a n tog in itiativ et til u d sk riv n in g en a f en
prisopgave. H an v a r m edlem a f H istorisk S am funds styrelse fra 1956 til
1965, da h a n p å g ru n d a f tiltagende svagelighed tra k sig tilbage. H er
som andetsteds gjo rd e h an s lyse intelligens sig gældende. D er blev i
sty relsesm øderne ly ttet til h an s indlæ g, d er frem k o m k o rte og k lare
u den unødvendig udenom ssnak. H an h avde en sjæ lden evne til at finde
fre m til k æ rn en i den en k elte sag. K unne h an m åske u n d e r de m ere
officielle fo rh a n d lin g e r virke lid t k o rt og kn ap , v ar h a n til gengæ ld i
u fo rm e lt sam væ r efter styrelsesm øderne p å S andb jerg uforlignelig som
fo rtæ ller. Vi, der læ rte E rn s t C hristensen a t k en d e ved sam arb ejd et i
H istorisk S am fund fo r S ønderjylland, vil ved h an s b o rtg an g m indes
h am ikke blot som den gode m e d arb ejd er, m en også som et sto rt m en 
neske, der a f sin in d re rigdom k u n n e sprede lys og glæde o m k rin g sig.
Som en anerkendelse fo r sin indsats i det folkelige og n atio n ale
arb e jd e tildeltes h a n fo r nogle å r siden Jo h a n O ttoscns og H. V. Clau
sens m indelegat.
Peter Kr. Iversen.

20

297

NOTER OG NYT

Johanne Skovgaard
* 29. 11. 1879
f 13. 4. 1966

F hv. a rk iv a r Jo h a n n e S kovgaard døde den 23. ap ril 1966. H erm ed er
en a f de m est velfo rtjen te i kredsen af dem , d e r arb ejd ed e m ed Søn
d erjy llan d s historie, gået bort. F rø k e n S kovgaard v a r født i N ykøbing
F alster. H endes fad er H ans S kovgaard blev senere sognepræ st i Sorø
am t. H endes m oder var d a tte r af R ødding H øjskoles første fo rstan d er,
Jo h a n W egener, og v ar således niece a f gehe jm e a rk i v ar W egener.
S læ gtsarven g jorde næ sten Jo h a n n e S kovgaard fo ru d b estem t til at
skulle beskæ ftige sig m ed historie, a rk iv e r og m ed S ø n d erjy llan d . Det
v ar d erfo r også n atu rlig t, at h u n søgte ind til arkivvæ snet, efter a t h u n
i 1908 havde taget em bedseksam en m ed udm æ rkelse. Men den d a
væ rende rig sark iv a r, V. A. Secher, v ar ingen y n d er af k v in d er i
ark iverne, og fø rst efter Kr. E rslevs tiltræ den söm rig sark iv a r blev
h u n 1917 an sat ved L an d sark iv et i K øbenhavn, h v o rfra hu n 1920 kom
til R igsarkivet. Ile r gjorde h u n tjeneste til 1949, da h u n m åtte tage sin
afsked på g ru n d a f alder.
Jo h a n n e S kovgaard blev en god ark iv a r. Med sto r energi tog h u n fat,
h v o r an d re v ar k ø rt fast. D et lykkedes h ende at gøre det sto re personog stedregister til D anske K ancellis ind k o m n e breve m. m. til 1660 fæ r
digt. A rkivar W est, der også havde væ ret en flittig m e d arb ejd e r i den
sø n derjyske h istories u rteg å rd , havde a rb e jd et m ed ordn in g en a f det
slesvigske arkivstof. Det blev Jo h a n n e Skovgaard, der fo rtsa tte og
vid ereførte h an s virke. E fte r de store aflevering er fra S tatsark iv et i

298

NOTER OG NYT

Kiel 1936 blev det også hende, der m ere end nogen anden kom til a t
in d a rb e jd e dette store og y d erst væ rdifulde m ateriale i de b estående
sam linger. H un registrerede de m ange vigtige kort, som var en del af
afleveringen. H un bragte orden i de sp red te dele af R en tek am m erets
tyske afdelinger, som nu findes i R igsarkivet, så d er k u n n e u d arb ejd es
en fuldstæ ndig fortegnelse herover. D et er R igsarkivets h åb inden læ nge
at k u n n e udgive den som et b ind af dets serie Foreløbige A rkivregistralu rer.
H endes hovedindsats blev dog udgivelsen af den try k te fortegnelse
over de ark iv alier, d er findes i T yske K ancellis ind en rig sk e afdeling.
Den udkom som b ind 7 af V ejledende A rk iv re g istratu re r 1946 og er,
b o rtset f ra enkelte m indre afsnit, u d a rb e jd e t a f Jo h a n n e Skovgaard.
Den b æ rer vidne om hendes sikre viden, n å r det g jald t sø n d erjy sk e
ark iv a lie r og sønd erjy sk historie, og de fyldige og væ rd ifu ld e o v ersigter
over ad m in istra tio n sh isto rien viser, hvorledes h u n m estrede at træ nge
ind i selv m eget kom plicerede problem er.
Jo h a n n e S kovgaard v a r dog ikke b lo t ark iv a r, m en også h isto rik er.
I sine yngre å r skrev h u n sam m en m ed sin læ rde ven in d e gennem livet,
dr. E llen Jørgensen, væ rket D anske D ro n n in g er og en bog om D ro n 
ning M argrethe. F o r K ildeskriftselskabet udgav h u n et b in d a f C h ri
stian den 4.s breve. E fterh ån d e n blev det dog m ere og m ere S ø n d er
jy llan d s historie, der blev hendes arb ejd so m råd e. Det m åtte være
n a tu rlig t for hende, der altid næ rede den største interesse fo r lan d et
sønden å. H un v ar til sine sidste dage optaget af dets skæ bne, og F le n s
borg Avis v ar hendes daglige læ sning til den dag, d a h u n luk k ed e sine
øjne. H endes tro og h åb v a r altid, at S ø n d erjy lla n d engang igen skulle
blive en helhed. I et eksem plar a f v æ rket Slesvigs delte B ispedøm m e
skrev h u n : »Gid det delte a tte r m å vorde eet«.
D a der skulle udpeges m e d arb ejd ere til d et store væ rk S ø n d erjy llan d s
H istorie, v ar det n atu rlig t, a t h u n blev en a f disse. H u n kom h e r til at
skrive om tiden 1544-1660, den periode a f h ertugd ø m m ets historie, som
h u n m ere end nogen anden var fo rtro lig m ed. H endes b id rag v id n er om
hendes fo rtro lig h ed m ed disse års historie, om hendes in dgående k e n d 
skab til ark iv m ate riale t og hendes evne til a t skrive både k la rt og
fæ ngslende. M ange vil m ene, at hendes b id rag til dette væ rk e r et af
dets bedste.
I Slesvigs delte B ispedøm m e skrev h un h o ved afsn ittet, tiden op til
1791. H un behandlede tid sru m m et 1544-1721 i Sydslesvig gennem
T iderne, og til de to byh isto rier, om F len sb o rg og om Sønderborg, h a r
h u n b id rag et m ed gode og v æ rdifulde afsnit, der p å n y v id n er om h e n 
des evne til at gøre en fje rn tid levende, og sam tidig viser, h v o r in d 
gående hendes k endskab til kild ern e var.
F o r den, d er som ung a rk iv a r kom ind i R igsarkivet, v ar h u n ikke
b lo t en god kollega, m en næ sten som en æ ldre k æ r veninde. E n d rø f
telse m ed hende v ar altid berigende, ikke b lot ford i h u n k u n n e give én
noget a f sin rige viden, m en også fo rd i m an h er m ødte et m enneske,
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der v ar stæ rk t optaget a f tidens n atio n ale p roblem er, p ræ g et a f in te lli
gens, a f en let ironi, der forenedes m ed m egen h u m o r. D er k u n n e også
væ re noget næ sten pigelig k o k et over hende. S tæ rk t k om d et fre m p a
en tu r til F len sb o rg og det sydslesvigske land, d a F lensborgs h isto rie
skulle skrives. D et var ligesom den oplevelse a t væ re i g ræ nsebyen og
g ræ nselandet g jorde hende glad, ja n æ sten kåd. Vel hav d e h u n aldrig
levet i S ø n derjylland, m en h u n levede m ed i dets p ro b lem er. Dets
skæ bne var fo r h ende altid en hjertesag , hendes in d sats i u d fo rsk n in g en
af dets h isto rie vil altid blive m indet.

Johan Hvidtfeldt.
Landsarkivet, Åbenrå.
E fte r de sidste års store stigninger i besøgstallet e r der i 1965 in d 
trå d t en m in d re tilbagegang. 1964 v a r an ta lle t a f besøgende 2274, til
hvem der blev frem taget 18.064 bind, p ak k e r og læg; 1965 v ar de tilsv a
ren d e tal 2188 og 20.873. U dlånet til an d re ark iv e r og cen tralb ib lio tek er
v a r 1964 324, 1965 437, og in d lå n et fra a n d re a rk iv e r v ar 1964 178,
1965 157. P å tro d s a f det lid t m in d re besøg er d er altså tale om en ikke
uvæ sentlig stigning i b enyttelsen a f de i lan d sark iv e t bero en d e a rk i
valier.
Som m eddelt i b ere tn in g ern e fo r de senere å r er la n d sark iv e t over
fyldt. F o r dog a t sk affe p lads til nogle m eget presseren d e aflev erin g er
er godt 400 løbende h y ld e m eter a rk iv a lie r depo n eret i la n d sark iv e t i
V iborg, h v o r m an efter den store udvidelse h a r nogen m ag asin p lad s i
overskud. Men også denne u d sta tio n e rin g a f ark iv a lie r er k u n en stak k et
frist, idet h o v ed p a rten a f de tom m e h y ld e r strak s er blevet fy ld t m ed
nye sager. E n udvidelse a f m a gasinpladsen er byd en d e nødvendig. Også
arb e jd sfo rh o ld e n e fo r de besøgende og arkivets p erso n ale h a r længe
væ ret utilfredsstillende. L eje a f to væ relser i en n ab o v illa til a rb e jd s
ru m fo r nogle a f p erso n a let er k u n en foreløbig og utilfred sstillen d e
nødløsning. D er h a r d erfo r i det sidste p a r å r væ ret a rb e jd et p å p la n er
om en udvidelse af land sark iv et, og kgl. bygning sin sp ek tø r J. Stæ rm ose,
Odense, h a r u d a rb e jd e t en skitse, h v o refter d er p laceres en m ag asin 
bygning på 4 etager — 2 u n d e r jo rd en , 2 over — p ara llelt m ed den
nuvæ rende. De to m agasinbygninger vil blive fo rb u n d e t m ed en lav
bebyggelse. H ovedindgangen vil efter skitseforslag et blive p la ce re t m od
syd, og via en fo y er vil d er væ re adgang til læ sesal og en m in d re fo re 
d ragssal. R u n d t om kring den nye, m assive m agasinbygning vil k o n to rer
og a rb e jd sru m blive placeret. M agasinbygningen er b eregnet til a t skulle
ru m m e ca. 10.000 lb. h y ld em eter ark iv a lie r, dels a n b ra g t i com paktus,
dels i statio n æ re reoler, og der skulle h e re fte r væ re p lad s n o k til la n d s
delens ark iv a lie r i de kom m ende 25-30 år. L o k alh isto risk S am ling fo r
S ø n d erjy llan d vil få ny in d retted e lo k a ler i den n u v æ ren d e m ag asin b y g 
ning. S åfrem t de fo rn ø d n e bevillinger opnås, er det m eningen, a t a rb e j
d et m ed udvidelsen skal påbegyndes i fin a n så re t 1968-69. D et fø rste
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p a r å r m å besøgende og p erso n ale d e rfo r endnu regne m ed a t skulle
arb e jd e u n d e r lidet tilfredsstillende forh o ld .
P å g ru n d a f deponeringen a f de 400 lb. m ark iv a lie r i V iborg h a r det
væ ret m uligt a t h jem tag e gru n d b ø g er og g ru n d a k te r fra T ø n d er re ts 
kreds, dom - og retsboger fra k rim in ald o m m eren i H aderslev fo r åren e
1920-41 og en sto r suppleren d e aflevering fra L ån ek assen fo r S ø n d er
jy llan d . Det b a r også væ ret m uligt at m odtage nogle stø rre eller m in d re
aflev eringer fra præ steem beder, bl. a. fra H øru p , A rrild og H ø jru p
sogne.
Af afleveringer fra p riv ate skal fø rst og frem m est næ vnes, at a rv in 
g erne efter am tssk o lek o n su len t Nie. Svendsen, T ø n d er, h a r aflev eret
h an s sto re p riv atark iv , som, n å r det engang b liv e r o rd n et og reg istreret,
u tvivlsom t vil vise sig at indeholde m eget og vigtigt m a teriale til b ely s
n in g a f den n atio n ale og folkelige udvikling fø r og efte r 1920. I det hele
taget er der siden sidste b eretn in g i S ønderjyske Å rbøger fra p riv a t side
afleveret et m eget betydeligt an tal sager til lan d sark iv et. M an h a r
således m odtaget sager vedr. flg. p riv ate in stitu tio n er eller fo ren in g er:
L an d b o fo ren in g en fo r F len sb o rg og Om egn, D et b lan d ed e D istrik ts
M ergelselskab, Gabøl - Ø ster L indet H esteavlsforening, U d sty k n in g sfo r
eningen fo r de sø n d erjy sk e L andsdele og F o ren in g en af fhv. K rig sfan 
ger i R usland. E n d v id ere k an næ vnes aflevering a f flg. p riv atark iv er:
F o rstan d er, frk . C arla Schibler, fo lketingsm and O luf P. L o ren tzen
(B røde), re d a k tø r M orten K am phovener, Å benrå, k a p ta jn H ans B ru h n ,
Å benrå, reb slagerm ester Chr. A ugust Ø ster, C hristiansfeld, fø rstelæ re r
N. C. S pandet, tidl. St. Jy ndevad, N. J. G otthardsen, M øgeltønder, tidl.
N ø rrem ark , og den N issen’ske fam ilie i S tra n d elh jø rn . D eru d o v er h a r
m an som sæ dvanligt m odtaget m ange gaver fra priv ate, som det vil blive
a lt fo r vidtløftigt at n æ vne her.
L an d sark iv ets h åndbogssam ling h a r m odtaget en m eget v æ rd ifu ld til
væ kst ved store gaver fra rig sark iv a r, dr. phil. Axel L invalds og am ts
sk o lekonsulent Nie. Svendsens dødsboer. Ved disse gaver er n avnlig
la n d sark iv e ts pjecesam ling blevet k o m pletteret.
Med hensyn til reg istre rin g sarb ejd et k a n næ vnes, a t se d d elreg istratu 
re rn e over p ræ ste ark iv e rn e i T ørn in g leh n , T ø n d er og Å benrå p ro v stie r
er ren sk rev n e p å m askine og n u findes i let h ån d terlig e b in d i A 4 fo r 
m a t p å læ sesalen. D et er ta n k e n a t fo rtsæ tte ren sk riv n in g en a f reg istratu rsed lem e , så a t m an e fte rh å n d en h a r alle ark iv e rn e reg istre re t p å
d en n e m åde.
U nder ledelse a f a rk iv a r H. W orsøe h a r d er i v in teren 1965/66 v æ ret
a fh o ld t et vejledende k u rsu s i p erso n a lh isto risk arb ejd e.
U nder ark iv a r, cand. theol. H. A. Jacobsens orlov h a r stud. m ag. E rik
S trange P etersen v ikarieret.

P. K. I.
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Lokalhistorisk Samling for Sønderjylland.
In dsam lingen a f trad itio n ssto f e r fo rtsa t ved læ rer J. K ristensen,
G enner, og re d a k tø r W ittru p -Jo h an se n , S ønderborg. Sidstnæ vnte er fo r
nylig fra fly tte t landsdelen, og en ny in d sam ler a f m ateriale v edrørende
den sønderjy sk e arbejderbevæ gelses h isto rie m a d e rfo r findes. Man
m ed virker stadig ved indsam lingen a f trad itio n ssto f i E m m erlev sam 
m en m ed D ansk F olkem indesam ling og et bold læ re rstu d eren d e fra
T ø n d er S tatssem inarium .
B illedsam lingen er blevet m eget betydeligt forøget. Bl. a. er d e r m o d 
taget v æ rdifulde gaver fra fru B othilde H ansen, Toghale, fru H ejsel,
0 . H øjst, fru L inchen L arsen, T ønder, am tsskolek o n su len t Nie. S vend
sens arvinger, re d a k tø r M orten K am phovener, Å benrå, frk. G under N is
sen, S tra n d elh jø rn , og fra arv in g ern e efter godsin sp ek tø r H. C. D avid
sen, M øgeltønder. Den sidstnæ vnte gave er langt den b etydningsfuldeste,
idet g o dsinspektør D avidsen begyndte som a m atø rfo to g ra f allerede før
årh u n d red e sk iftet. S am lingen indeholder isæ r m ange fine o ptagelser fra
M øgeltønder sogn, både af bygninger og personer. D er er taget a ftry k af
alle gode plader. E n dvidere h a r m an fra kom m u n esek retæ r Viggo G re
gersen, M øgeltønder, m odtaget nogle få p lad er taget o m kring å rh u n d re 
d esk iftet a f am atø rfo to g rafen , sognefoged D etlef M ortensen, Møgel
tønder. F ru Vibeke G ribsvad b a r fo rtsat ordningen og reg istrerin g en af
billedsam lingen.
Sidste v inter påbegyndtes i T ønder am t en indsam lin g af o plysninger
ved rørende gam le buse. D ette arb ejd e er n u blevet fastere organiseret,
og indsam lingen er påbegyndt. D er e r un d er H isto risk S am fu n d for
S ø n d erjy llan d n ed sat et snæ vrere arbejdsudvalg: »Udvalget ved rø ren d e
gam le bygninger på landet«, bestående af fru am tm an d In g er T ryde
H aarlø v (form an d ), la n d sa rk iv a r P ete r Kr. Iversen (n æ stfo rm an d og
k asserer), a rk ite k t P. J. P etersen, T ø n d er (sekretæ r), m u seu m sin sp ek tø r
H ans N eum ann, H aderslev, g ård e jer Cornelius Schm idt, D ø stru p , og
to ld k o n tro llø r P re b en Jørgensen, T ønder. S idstnæ vnte er fo rm a n d for
L o k alh isto risk F oto k lu b i T ø n d er og h a r sam m en m ed sine dygtige
m ed arb ejd ere p åbegyndt fotograferingen a f bygningerne. Disse b illeder
vil blive opbevaret i L o k alh isto risk Sam ling.
L o k alh isto risk Sam ling fo r S ønderjy llan d er an b ra g t på lan d sark iv et
i Å benrå, og la n d sa rk iv a r P e te r Kr. Iversen er foreløbig leder. H an h a r
fo retag et forskellige rejser, isæ r m ed henblik p å indsam ling a f b illed 
m ateriale.

P. K. I.

Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
I vinteren 1963 oprettedes en selvstæ ndig studieafd elin g u n d er D ansk
C entralbibliotek fo r Sydslesvig i F lensborg. Dens fo rm å l er a t frem m e
h isto risk, litte ræ r og sam fundsvidenskabelig fo rskn in g og tillige selv at
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foretage undersøgelser inden fo r disse om råder. D esuden skal den til
rettelæ gge og m edvirke til et folkeuniversitetsarbejd e.
Som leder og biblio tck slek to r ansattes m agisler L orenz R erup.
I overensstem m else m ed plan en blev d er d an n et en F o lk eu n iv e rsite ts
kom ité fo r Sydslesvig, og den b a r i den forlø b n e tid m ed v irk et til a f 
holdelsen a f en lang ræ kke forelæ sn in g er i forbin d else m ed det k ø b en 
h av n ske F olkeuniversitetsudvalg.
I tilk n y tn in g til F olkeun iv ersitetet påbegyndtes en aften h ø jsk o le, der
i de sidste v intre h a r g ennem ført adskillige k u rse r m ed em ner inden fo r
litte ra tu r, historie, m usik, k u n st og n atu rv id en sk a b .
M agister R erup h a r som et led i S tudieafdelingens arb ejd e sk rev et en
biografi over A. D. Jørgensen, som udsendtes hos G yldendal i 1965.
D enne bog er nu oversat til tysk, og den udsendes i løbet af k o rtere tid
af S tudieafdelingen. Sam tidig h a r bibliotekslektorcn tilrettelag t en u d 
gave a f nogle tvskskrevne erin d rin g e r a f H erm an n Clausen, som v ar de
d an sk sin d ed e sydslesvigeres rep ræ se n tan t i F orb u n d sd ag en i Bonn i
åren e 1949-53.
S tudieafdelingen ser det tillige som sin opgave at henlede danske
videnskabsm æ nds, k u n stn eres og fo rfatteres opm æ rksom hed p å b ry d 
n in g erne m ellem dansk og tysk i Sydslesvig. F lere arran g e m en ter, der
ligger på linje m ed dette form ål, er gennem ført. I o k to b er 1964 tilrettelagdes således på Ja ru p lu n d H øjskole et m øde fo r en k red s a f yngre
d an ske fo rfattere. D eltagerne v a r Jø rg en G ustava B ran d t, P e r H øjholt,
W illy-A ugust L innem ann, P e te r Ronild, P e te r Sceberg og oversæ tteren,
D an k w ard Nielsen. Det v ar et både in te ressa n t og v ellykket eksperim ent.
I ja n u a r 1966 gennem førte S tudieafdelingen i sam arb ejd e m ed
H istorisk S am fund fo r S ø n d erjy llan d et 10 dages k u rsu s fo r d anske
h isto riestuderende. D er deltog 13 stu derende fra un iv ersitetern e i K øben
h av n og Å rhus. 15 fored rag sh o ld ere h o ld t en lang ræ k k e fo red rag , og
deltagerne fik tillige lejlighed til at besøge flere dan sk e og tyske in stitu 
tioner. D er er ingen tvivl om, at dette k u rsu s fik et godt forløb og blev
v æ rd sat a f deltagerne.
E fte r at m agister R eru p i fo rå re t e r blevet an sat som am an u en sis ved
Å rhus U niversitet, h a r b ib lio tek a r P o u l K ürstein, h id til Slesvig, o ver
laget stillingen som bibliotekslektor og leder a f S tudieafdelingen. D er
foreligger p la n e r til en ræ k k e opgaver a f h isto risk -litte ræ r k a ra k te r, som
b ib liotekslektoren er gået i gang med. H an h a r desuden deltaget i p la n 
læ ggelsen a f et k u rsu s fo r n y an satte læ rere i Sydslesvig, som S k o lefo r
eningen g ennem fører på biblioteket. I øvrigt videreføres det n u gennem 
p røvede fo lk eu n iv ersitetsp ro g ram m ed tilh ø ren d e a fte n h ø jsk o le k u rser
u n d er h an s ledelse.
T. Glahn

303

NOTER OG NYT

Haderslev Amts Museum.
H ørlø k u d g rav n in g en 1966, h v o ri deltog to engelske am atø rark æ o lo g er,
fo rtsa tte m ed i tilslu tn in g til undersøgelsen sidste å r a t lede efter et om 
råde, h v o r h u sto m ten v a r b ev a ret p a en sad an m ade, a t husenes stø r
relse, byggem åde og in d retn in g k u n n e ses. E t så d a n t sted fan d tes dog
ikke, og forsøget m ed bop lad sen m å n u indstilles, in d til et tilfæ lde
k o m m er os til hjæ lp . In d til d a m å vi nøjes m ed den viden, a t en til
g rav pladsen h ø ren d e landsby h a r ligget i u m id d elb ar n æ rh ed a f gravene.
Igen i å r fa n d t vi h ju lsp o r m ed den m æ rkelig t sm alle sp o rv id d e af
45 cm. P a ra lle lt m ed h ju lsp o re n e fra 1965, m en 15 m e ter sydligere sås
to p a r h ju ls p o r i u n d erg ru n d en s gule sand, begge m ed en sp o rv id d e p a
45 cm. Ingen af disse spor k a n dateres m ed sikkerhed.
U ndersøgelsen af O lm ersdiget fo rtsa tte igen i å r m ed tilsk u d fra S ta
tens aim . V idenskabsfond. Stedet v ar T odsbølbjerg sydøst fo r Uge, og
vi fastslog h e r gravens og p alisad ern es forløb over en stræ k n in g af
300 m eter fra vejen og m od Uge bæ k. H er over T o d sb ø lb jerg h a r g ra 
ven ikke væ ret v andførende, m en den er fø rt så la n g t u d i engen, a t der
n u er tørvelag i b unden. P alisad ern e, igen 3 i tal, fulgte graven p å n o rd 
vestsiden. D en ene a f dem n åed e k u n et k o rt stykke u d i engen, m ens de
to a n d re næ rm est graven fo rtsa tte ca. 110 m eter u d im od Uge bæ k. H er
fø rtes de sam m en i en enkelt ræ k k e og h o ld t så op.
D er e r tegn på, a t graven og p alisad ern e ikke er o p fø rt p å sam m e tid.
De tre p alisa d er er det m åske heller ikke, og m ens d er stadig ik k e er
fu n d e t en egentlig forsv arsv o ld i anlægget, så er d et ved denne u d g ra v 
n in g set, a t jo rd e n f ra graven e r lagt op til den ene side, b o rt fra p a li
saderne, og d e r b re d t u d som en m eget lav »vold«. D et m å n u anses for
sik k ert, a t d er aldrig h a r væ ret en vold i fo rsv a rstek n isk fo rstan d , h v o r
fo r også betegnelsen O lm ersdiget m å fo retræ kkes.
U dgravningerne sluttede m ed undersøgelse af en re t sto r m id d e la ld er
lig teglovn ved E jsbøl. D en m å sn arest opfattes som h ø ren d e til det
anselige voldsted ved E jsbøl m ose.
T re k u n stu d stillin g er — Georg E rn st, F re d e rik R ohde og K arin N at
h o rst W estfeldt — blev afh o ld t i fo rå re t. Ved den sidstnæ vnte u d stil
ling blev købt et billede, som skæ nkedes til det k o m m en d e k u n s t
m u seum i H aderslev.
Af erhvervelserne skal fo r sin usæ dvanlige stø rrelse frem hæ ves en
flintøkse, fu n d et ved stran d e n ved R ejsby-B allum . D en sm u k t tilh u g 
gede, ty n d n ak k ed e økse, som m å væ re en offerøkse, m å ler 40 cm og er
så lan g t den stø rste og tungeste økse, m useet h ar.
T il sølvsam lingen er bl. a. erhvervet en bræ nd ev in ssk ål lavet ca. 1680
a f sølvsm ed M athias M ogensen.
E n usæ dvanlig tilvæ kst fik m useets sam ling af u d sk å rn e m ø b ler ved
køb a f en lille kiste, der o p rindelig stam m er fra Styding. D ens sm ukke
u d sk æ rin g m ed p lan tem o tiv er h e n fø re r den til om k rin g 1600.

H. N.
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Åbenrå Museum.
Besøget p å Å benrå M useum h a r væ ret stæ rk t stigende, h v ilk et vel
n o k skyldes den reg n fu ld e som m er. A ntallet a f b etalen d e g æ ster var
1493 m od 1053 åre t foru d . Ia lt blev m useet besøgt a f 4433 gæ ster i
å re t 1965.
Af u d stillinger h a r m useet h a f t følgende:
30. 1. - 3. 2. 1965 R o b ert Jacobsen, je rn sk u lp tu re r m. m. (1081
besøgende). 27. 2. - 2. 3. 1965 Aage F re d slu n d A ndersen. 27. og 28. 11.
sam t 4. og 5. 12. Søren H ansen, G erda G undo rp h Jørg en sen , Aage
Schm idt, L eppo M attinen, E rik L agoni Jaco b sen og Je p p e Ju e l Jensen.
Alle udstillinger v ar a rra n g e re t a f Å benrå K unstforening.
D esuden h a r m useet a fh o ld t u dstilling a f en lo k al m aler, R asm us
Clausen, f. 1840, d. 1897. D enne u d stilling v a r u d elu k k en d e b aseret p å
lo k a lh isto risk interesse, og den blev a fh o ld t i forb in d else m ed 100 års
ju b ilæ et fo r det firm a, R asm us C lausen h av d e gru n d lag t.
M useets oldtidssam ling h a r v æ ret b en y ttet i fo rb in d else m ed et s tu 
d iek re d sarb ejd e in d en fo r H isto risk S am fu n d v ed rø ren d e »S ø n d erjy l
lands oldtid« u n d er ledelse a f m u se u m sin sp ek tø r N eum ann, H aderslev.
Til kunstafd elin g en h a r m u seet k ø b t en ak v arel a f m aleren Jo h a n n es
P etersen E bbesen, 1897-1950, »Landskab« og et u d k a st til en frise af
m aleren N ikolaus W ehding.
Til den k u ltu rh isto risk e afdeling: B illede a f abbeden M atthæ us Jesselius, m alet a f H ans A ndreas Kier, 1804-1882.
F ra g m e n t a f alterbillede a f Jes Jessen (E ckersbergs læ rem ester)
Å benrå, »Golgatha« efter Jaco b Jo rd ae n s. D et er en del af en gam m el
alterta v le fra L øgum kloster kirke.
E t sølvbæ ger a f Å benråm esteren A sm us C hristo p h ersen , 1695-1711.
E t b a ro k sk a b i eg, og et hovedvandsæ g a f R ud o lp h Nielsen, Å benrå,
1723-1810. (Købt p å A rne B ru u n R asm ussens au k tio n ).
M an h a r b y tte t et F lensborghovedvandsæ g m ed F len sb o rg M useum
og fået et sæ rdeles sm u k t a f m esteren D iedrich Chr. B reundle, Å benrå,
1777-1822. D ette sæ rdeles fordelagtige b y tte blev o rd n et af dr. Schoubye, T ønder.
Som gave h a r m an til sø fartsafd elin g en m odtag et et skibsbillede af
b ark e n »C atharina« (kineserbillede), og a f H am b o rg d am p eren »Thailee«, fø rt a f Å b en rå-k ap tajn e n J. C alender. D esuden h a r m a n som
gaver fået en sm uk n av n e k lu d f ra 1850’erne, d ra g te r fra å rh u n d re d e 
sk iftet og m ange navigationslæ rebøger. T o m orsom m e lith o g ra fier m ed
m o tiver m ed tilk n y tn in g til søfartsafd elin g en (tø m m erflåd e m ed sk ib 
b ru d ne) h a r m an fået efter et dødsbo.

H. J.
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Museet på Sønderborg slot.
Besøgstallet i 1965/66 v a r p å 56.000. Det var ikke b lo t en b ra t n e d 
gang i fo rh o ld til re k o rd å re t 1964/65, m en lå også tydeligt u n d e r gen
n em sn ittet p å godt 60.000 fo r de foregående tre år. D er er ingen tvivl
om, at dette skyldtes resta u rerin g sarb ejd ern e, d er m ed fø rte både, at
p ladsen fo ra n slottet k u n n e se ud til at væ re lid t vanskeligt passabel,
og at p o rtflø jen det m este af sæ sonen v a r dæ kket a f stilladser, så hele
bygningen virkede m eget utilgængelig. D et m å dog m ed glæde noteres,
at skolerne ikke svigtede, m en besøgte m useet i et an tal af over 20.000,
h v o ra f langt de fleste fik om visning eller vejledning.
R estaureringen m edførte også, at sam lingen fra 1914-18 m å tte flyttes
fra n o rd flø jen til en m idlertidig placerin g p å sydfløjens 2. sal. D erved
er det lykkedes at holde hele denne afdeling åben, m ens det v ar n ø d v en 
digt foreløbigt at lukke genforeningsvæ relset — d et er til gengæld den
eneste del a f afdelingen fo r S ønderjy llan d s historie, d er er lukket. Alle
krig ssam lingernc 1848-50, 1864, 1914-18 og 1939-45 er tilgængelige, og
dette er afgørende fo r lejrskolebesøgene. F ra de øvrige afd elin g er er
sø fartsstuen, landbru g ssam lin g en og hele k unstsam lin g en m id lertid ig t
lukket.
M useet h a r i årets løb m odtaget adskillige gaver og også ved køb e r
h v erv et m ange væ rdifulde ting. B landt gaverne m å nævnes, at lø jtn a n t
A nchers sølvbæ ger, der næ vnes i sidste års beretning, er blevet su p p le
ret m ed endnu et, skæ nket i 1914 til A nchers enke som en erin d rin g
fra B ornholm , A nchers fødeø. E t p a r sølvskospæ nder, der stam m er fra
U lkebøl sogn, viste sig at væ re n o rsk arbejde. E n h ø jry g g et stol med
ro k o k o sk æ rin g er havde reste r a f et in te ressa n t gyldenlæ dersbetræ k, og
a f de øvrige gaver k an næ vnes en flintlåspistol, m odel 1806, enkelte
un iform sdele og en del fo to g ra fier a f sto r lo k alh isto risk væ rdi. K u n st
afdelingen h a r fo retaget en ræ k k e indkøb. D et k o stb areste af m aleriern e
v ar C. A. L orenzen: »Det øverste vand fald ved T istedalsfossen i Norge«.
D ette billede kom p å auk tio n i L ondon, og k u n ta k k e t væ re ek stra til
sk u d fra Ny C arlsbergfonden og S ønderborg kom m u n e og m ed v æ rd i
fu ld h jæ lp fra F red erik sb o rg m u seet lykkedes det a t erhverve det, —
vel den eneste chance m useet få r fo r at sikre sig et a f L orenzens no rsk e
p ro sp ek ter. P å auk tio n i K øbenhavn købtes C. A. Jen sen : » P o rtræ t af
m aleren J. J. N. Voss«, 1815, det æ ldste billede a f denne k u n stn er,
m useet h a r, C. A. Jensen: » F ranz Schlegel«, 1829, et m eget sm u k t b arn epo rtræ t, og endelig E. H. T im m : »Selvportræ t« fra 1834. E n d v id ere er
p å udstillin g er erhvervet to ny ere m alerier, P. N icolaiscn: »S trand på
Røm ø« og W . B irch n er: »R andersgade«.
Af m useets alm indelige arb e jd e m å frem hæ ves, at konserveringsarb e jd e rn e fortsæ ttes i øget om fang. E n ræ kke m id d elald erlig e k irk e 
fig u re r er ren set og konserveret, og d eru d o v e r h a r k o n se rv e rin g sarb ej
det o m fattet et m alet træ sk rin , et p a r m alede k lokkehuse, dele a f et
læ rred stap e t og nogle m a lerie r fra sø fartsafdeling en . Også ny-registreringen og u d arb ejd elsen a f sed d elk arto tek et er fo rtsat.
J. S.
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Tønder Museum.
Den væ sentligste begivenhed i T ø n d er M useum i åre t 1966 v a r den
m id lertidige overdragelse a f 9 oliem alerier a f E m il N olde og 18 af E d 
v ard W eie f ra S tatens M useum fo r K unst. D enne m edførte, a t det m este
a f den hidtil udstillede m alerisam ling m åtte m agasineres, m en også et
stadig voksende besøg, vel ikke m in d st a f de m ange b eu n d re re a f Nolde.
M useet i Seebiill h a r ledet m ange a f dets besøgende til T ønder, og om 
vendt er den m eget væ rdifulde rep ræ se n tatio n a f den store tyske eks
p ressionist p å T ønder M useum vel også m edvirk en d e til, at m an fra
d an sk side få r stø rre interesse fo r Nolde.
F ra Ny C arlsbergfonden er y derm ere m odtaget en ræ kke v æ rdifulde
k u n stgaver (5 m alerier a f M artinus R ørbye, F ra n cisc a Clausen, P o u l
C hristiansen, L au ritz H artz og Sven H avsteen M ikkelsen) og f ra g en eral
inde K oefoeds legat en s k u lp tu r i b ræ n d t 1er af N icolaus W ehding.
D enne stadige tilvæ kst til k u n stafdelingen g ør m useets udvidelse
m ere nødvendig. F ra kgl. bygningsinspektør, a rk ite k t P ete r Koch,
foreligger om sider et sk itsep ro jek t til dette form ål, og det forventes, at
p lan en vil k u n n e virkeliggøres i løbet a f de allern æ rm este år. Såvel de
lokale råd som K u ltu rm in isteriet synes at væ re po sitiv t indstillede.
I sam arb ejd e m ed folkehøjskolen i N ibøl afhold tes i m a j/ju n i en u d 
stilling a f den slesvig-holstenske k u n stn e rsam m en slu tn in g »G ruppe 56«,
og i sam m e periode havde T ø n d er M useum en sæ ru d stillin g p å Anneberg a f fliser, faja n ce r, sølv og k niplinger, ligesom m useet i m a rts m ed 
virk ede i fo rbindelse m ed en af T ø n d ers isenk ræ m m ere arran g e re t
b o rd dæ kningsudstilling p å »T ønderhus«.
D en k u ltu rh isto risk e sam ling er udvid et m ed en ræ k k e m in d re sølv
arb e jd er, et sto rt b aro k sk ab , et relief a f træ sk æ re re n Jes L in d og som
gave fra overlæge J. N. L orenzen i T ø n d er en a f Ju n g n ick els sjæ ldne
ak v areller af kosak k er p å torv et i T ø n d er fra 1814.
B esøgstallct forventes i 1966 at p assere de 10.000. Ved dr. A m d t er
i efte rå re t u d a rb e jd e t en tysk udgave a f m useum svejledningen, og en
engelsk er p. t. u n d e r udarbejdelse.
I forbindelse m ed D ansk k u ltu rh isto risk M useum sforenings årsm øde
i T ø n d er den 26. august var m useet ram m e for et festligt arran g e m en t
m ed m useum sfolk og h isto rik e re fra hele landet. Og som v an lig t h a r
d er væ ret et ud m æ rk et sa m arb ejd e m ed de øvrige 3 nordslesvigske
m u seer gennem N ordslesvigsk M useum sråd.
Sig. Schoubge.

Egnsturen til Ærø.
Selv om d er er v u ndet hæ vd p å u d try k k e t egnsvandring, vil d et næ ppe
h arm o n e re godt m ed en udflugt, d er foretages m ed skib og busser.
Allerede i 1960 forsøgte H istorisk S am fund a t a rran g e re en tu r til
Æ rø. Delvis p å grund a f tekniske vanskelighed er ved fæ rg elejern e
m åtte p lanen henlægges, m en den blev ikke opgivet, og fra m ange med-
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lem m ers side er d er i m ellem tiden y tre t ønsk er om a t gentage forsøget,
som heldigvis i å r k u n n e virkeliggøres.
T idligt om m orgenen den 4. septem ber started e skibet fra M om m ark
m ed o m kring 200 deltagere om bord. P å skibet h o ld t fhv. o v erark iv ar,
dr. p h il E rik K rom an fo re d ra g om sin fødeø, hvis h isto rie h a n m ere
end nogen an d en h a r beskæ ftiget sig m ed. I Æ rø sk ø b in g deltes selsk a
bet: halvdelen tog m ed b u sse r til B rejning, h v o r p a s to r F in n P o u lsen
fo rta lte om k irk en . H e rfra k ø rte m an til den gam le h ertu g g å rd »Søbygård« m ed det store voldsted f ra vendertogenes tid. D r. K rom an v ar
også h e r den kyndige vejleder, ligesom h a n p å selve b u stu re n in sp i
rered e deltagerne til a t opsuge de m ange in d try k , den lille, sm u k k e ø
h a r a t byde på.
Selskabets and en halvdel beså im ens Æ røskøbin g i to g ru p p er u n d e r
ledelse a f fo rfa tte rin d e n Tove K jæ rbo og biblio tek slek to r P. K ürstein.
P ro g ram m et blev gentaget om efterm iddagen, n u m ed o m b y tn in g a f
g ru p p ern e.
D en traditionelle, fælles m iddag blev ind tag et p å »H otel H arm onien«.
V iceskoleinspektør Ghr. Stenz b rag te hilsen fra fo rm an d en , g en e ral
konsul, dr. phil. T roels F in k , d er i sidste øjeblik blev fo rh in d re t i at
deltage, og retted e en tak til de m ed v irk en d e i arran g em en tet.
Ved egnsture o p stå r let risiko fo r et fo r stra m t p ro g ram . D et v a r ikke
tilfæ ldet i år, og d er v a r endog tid fo r deltagern e til p å egen h å n d at
bese en del a f de sevæ rdigheder i Æ røskøbing, som ellers ik k e v a r o p 
fø rt p å program m et. I øvrigt er en tid lig ere g jo rt erfarin g blevet b e
k ræ ftet: ek skursionsm ål ud en fo r N ord- og Sydslesvig synes ik k e at
k u n n e sam le en tilslutning, som e r tilstræ k k elig sto r til, a t o m k o stn in 
gerne k an dækkes. H er overfo r m å dog opstilles den bedøm m else, som
p å m ange m å d e r kom til u d try k fra deltagernes side: tu re n v ar vel
lykket.
Og d et m å væ re hovedsagen.
Chr. St.

Folkekulturens ting på Gottorp slot.
P å G ottorp slot i Slesvig findes fo ru d en det Slesvig-H olstenske L a n d s
ark iv to m useer: det S lesvig-H olstenske L an dsm u seu m fo r F o rh isto rie
og d et Slesvig-H olstenske L andsm useum , til hvis n av n m an til fo rsk el
fra det an d et g erne fø je r (Thaulow -M useum ) efter dets grundlæ gger,
k u n sth isto rik eren T haulow .
L andsm useet (Thaulow -m useet) h a r f ra 21. a p ril til 14. au g u st vist
en u dstilling »H andw erk, H aus u n d Hof« m ed arb e jd sre d sk a b e r fra
h ån d v æ rk et, fra lan d b ru g e t og f ra bondekonens arb ejd so m råd e. E t lille,
m en sm u k t illu stre re t og fo rtrin lig t fo rfa tte t katalo g giver en u d m æ rk e t
oversigt over de udstillede sager. T ingene v a r u d stillet i de ru m , som
lan d sm u seet b ru g er til skiften d e udstillinger, og k u n n e følgelig ik k e til
stad ighed optage denne plads, og de er n u p ak k e t ned.
Men d er er flere, h v o r de kom fra, n o k til en h el afdeling, og d et er
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m eningen, a t denne afdeling skal anbringes i de stalde, som i 1850’erne
blev bygget øst fo r slottet til bru g fo r garnisonen. De er ikke kønne,
m en solide og rum m elige. A fdelingen skal sørge fo r den m aterielle
fo lk ek u ltu r. L andsm useet, som det er nu, e r i h ø j g rad præ get a f h ø j
k u ltu re n , a f fy rsters, adeliges og rige borgeres bo lig k u ltu r, deres k u n st
og k u n sth å n d v æ rk , altså k u ltu re n s sm ukkeste blo m ster. Med den nye
afdeling, som ledes af dr. A. L iihning, vil også om nogle å r de jæ vne
borgeres og b ø nders arb ejd e blive vist, altså selve k u ltu re n s rø d d er. De
udstillede red sk a b er v a r fo rtrin sv is fra det 19. å rh u n d red e , m en er i
g ru n d en u d try k fo r et lan g t læ ngere tid sru m .
A fdelingen er allerede m eget righoldig, og den vil d an n e et vigtigt
b indeled til d et an d e t m useum p å slottet: det Siesvig-H olstenske L an d s
m u seum fo r F o rh isto rie, som tag er sig a f både k u n st og jæ vne re d sk a 
b er og sager in d til å r 1000, m en d e r b liver et h u l tilbage, nem lig de
jæ v ne b rugsting fra m iddelalderen. M iddelalderen h a r også i and en
henseende m åtte t stå tilbage, m en m a n tæ n k er n u alvorligt p å a t u d 
g rave G am m el G ottorp, som blev lagt øde i V aldem ar den Stores tid.
P oul K ürstein.

Kirkehistorisk samlag.
h a r i å re t 1966 afh o ld t to vellykkede udflugter. D en 21. a p ril v a r vi i
R endsborg — i øsende regn! — og beså fø rst M ariek irk en og d erefter
det gam le h isto risk e råd h u s, hvis livshistorie blev fo rta lt af fo rm an d en .
Vor m edbragte m ad n ø d vi i den gam le am tm a n d sg ård og bevæ rtedes
d er p å det bedste sam m en m ed p asto ra lse m in a ristern e, som den dag
hav d e slået følge m ed os. E fte r et r a r t besøg i den nye d an sk e kirke,
h v o r p a sto r Svendsen beretted e om m enighedens liv, fulgtes vi ad til
H io rt L orenzen-S kolen i Slesvig. H er deltog vi i am tsk red sen s m øde
og g eneralforsam ling. Med sto r interesse lyttede vi til docent, dr. teol.
P o n to p p id an T hyssens fo red rag om »K irkelige og n atio n ale strø m n in g er
i Slesvig og H olsten 1817-50«.
E fterårsu d flu g te n den 10. o ktober gik til H ad erslev fjo rd , h v o r vi
fø rst a f p asto r U rb an S chrøder, V am æ s, fik en in citeren d e forevisning
a f og beretning om S taru p k irk e og d ere fte r fik vist O dinsbæ kken og
V onsbæ k k irk e a f dr. teol. H ejselbjerg P aulsen. H e rfra gik tu re n til
V edsted L an dbohjem , og efter m å ltid e t talte dr. teol. Jen s H oldt levende
om frim enig h ed sp ræ sten R asm us T hom sen.

H. F. P.
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Amtskredsenes arbejde
Haderslev amtskreds.
Nogen sæ rlig stæ rk ak tiv itet h a r d er ikke væ ret i 1966. D et tø rste
m øde blev ho ld t den 22. fe b ru a r på »H arm onien« i H aderslev, h v o r
p ro fesso r M ykland, B ergen, fo rta lte om sønderjy sk e slæ gter i n o rsk e
b y sam fund. D esvæ rre var d e r k u n ca. 25 deltagere. M ødet v ar et led i
H istorisk S am funds m øderæ kke og gav deltagerne et glim rende indblik
i den engang så levende fo rbindelse m ellem S ø n d erjy llan d og Norge.
F ø rst den 17. septem ber blev egnsudflugten afviklet. Den gik i å r til
v esterkanten. Vi begyndte ved F å rm a n d sb je rg ved Spandet, h v o r m u 
seu m sinspektør N eum ann fo rta lte om de gam le vejspor. Siden k ø rte vi
lil M arkm andens bus i S kæ rbæ k m arsk , h v o r N eum ann fo rta lte om
m arskboens k å r og levevis. E fte r k a ffeb o rd på Ablings hotel i Skæ rbæ k
v a r der am tsgcncralforsam ling. T u ren sluttede i B røns kirke, h v o r
p asto r S. B jerre fo rtalte om kirk en s historie. T ro d s det fine v ejr var
d er k un ca. 60 deltagere, m en det skyldtes nok det sene i id sp u n k t på
året. L ørdag den 8. oktober havde N eum ann indb u d t os til at bese u d 
grav ningen a f O lm crsvold. Ca. 100 havde fulgt indbydelsen og fik lejlig 
hed til at se de m ange synlige levn af dette im pon eren d e fo rsv arsv æ rk .
In d en fo r am tsudvalget er sket følgende æ ndring. II. N eum ann ønskede
ikke genvalg, da b a n jo n u igen stå r som m edlem af hovedstyrelsen.
I b an s sted valgtes fuldm æ gtig Chr. M adsen, S k ry d stru p .

T. H.

Åbenrå amtskreds.
A m tskredsen bo ld t sin g eneralforsam ling tirsdag den 3. m aj 1966 p å
U ngdom shjem m et i Å benrå. P a sto r U rban S chrøder, V arnæ s, genvalg
tes til bestyrelsen. R egnskabet godkendtes. F o rm a n d en , H olger Ja c o b 
sen, aflagde beretn in g om et arb e jd srig t år, hvori m an sæ rligt h avde
glæ det sig over den vellykkede studiekreds, »S ønderjyllands oldtid«,
ledet af m useum sinspektør H. N eum ann, H aderslev. E fte r g en e ralfo r
sam lingen holdt b ib liotekslektor Poul K ürstein fo red rag m ed lysbilleder
om altertav len i Slesvig dom kirke, et foredrag, der for tilh ø rern e blev
en sto r oplevelse.
Den 12. ju n i foretog m an sam m en m ed Folkeligt S am fund den årlige
udflugt, der i å r gik til B røns kirke. P a sto r U rb an S chrøder, V arnæ s,
havde g jo rt et s Lort fo rstu d iu m over k irk en s in v e n tar og i sæ rdeleshed
over de om stridte k alk m alerier, der er så h å rd h æ n d e t resta u rered e af
p ro fessor W ilkens i tysk tid. Alt dette g jorde h an n u de 80 deltagere d el
agtig i på sin sæ dvanlig levende og fæ ngslende m åde. D er blev d ru k k e t
k affe i B røns kro, hv o r fru m øller T h o m a Jacobsen, fø r B røns m ølle,
gav nogle suppleren d e o p lysninger om m øllens fo rh o ld til k irk e og
orgel. F yldt a f alle disse in d try k drog m an over A rnum gennem den
u n d erskønne Stensbæ k plan tag e over Gelså til Set. T øgers k irk es fun-
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d am en t ved E iidrupskov, h v o r p a sto r S chrøder fo rta lte om denne lille
fattige kirke i det nedlagte sogn og om nogle af dens p ræ ste r og n a tu r 
ligvis fø rst og frem m est om helgenen Set. Tøger. Man nød den v id
underlige udsigt over G elsådalen og fo rtsatte så til G ram , h v o r m an glæ 
dede sig over de præ gtige ro d o d en d ro n i slotspark en . D erpå k ø rte m an
hjem .
Til v inter reg n e r m an m ed at fortsæ tte den så vellykkede studiekreds.
II. J.

Sønderborg amtskreds.
O rd in æ r g eneralforsam ling afholdtes på D anebod H øjskole den
12. m aj 1966. F o rsta n d e r G. R asm ussen, der overtog fo rm an d sp o sten i
novem ber 1965, aflagde beretning, og O lav B onefeld, Snogbæk, fre m 
lagde regnskabet. Alle valg var genvalg. L a n d sa rk iv a r P. Kr. Iversen
takkede E rn st C hristensen, A sserballe, for tro fa st og in sp ireren d e
arb e jd e som fo rm an d fo r am tsudvalget. E fter gen eralfo rsam lin g en
h o ld t bibliotekslektor K ürstein, Slesvig, et m eget oplysende og fæ ngs
lende foredrag om B rüggem anns altertav le i Slesvig dom kirke.
»H istorisk Søndag« afho ld tes den 14. august. D er gaves o rien terin g
om følgende sevæ rdigheder, som om fattedes af arran g em en tet:
B roager k irk e v. fo rre tn in g sfø re r A. Korse.
B ro vold v. m useu m sin sp ek tø r J. Slettebo.
A ugustenborg slot v. p asto r A. K lostergaard.
Sebbelev landsby v. g ård ejer J. B rom and.
Egen k irk e v. p a sto r J. Lærkes.
N otm ark p ræ stegård v. p asto r F. C hristensen.
T rods ugunstige v ejrfo rh o ld sam lede arran g e m en tet over 400 d el
tagere. De vejledere, der på de forskellige besøgssteder h avde stillet sig
til rådighed m ed orien teren d e foredrag, havde en an stren g en d e dag,
m en de løste alle deres opgave på u d m æ rk e t m åde, og H isto risk S am 
fu n d er dem m egen tak skyldig.
G. R.

Tønder amtskreds.
E fterårsm ø d et 1965 holdtes i Ø ster H øjst F o rsam lin g sh u s m andag
den 8. n ovem ber i sam arb ejd e m ed »A ndelsselskabet Ø ster H ø jst F o r 
sam lingshus«. S em in arielek to r, dr. theol. A. N yholm , T ønder, h o ld t
fo red rag om em net »K losterbevægelsen«. M ødet hav d e sam let 40 d el
tagere.
Å rsm øde og g eneralforsam ling holdtes tirsdag den 19. ap ril i S k æ r
bæ k m ed 60 deltagere. E fte r fo rm an d en s b eretn in g og reg n sk ab saflæ g 
gelsen v ar der valg. Ved disse genvalgtes læ rer P. L agoni og g ård ejer
Søren Nissen, H a n e s , til am tsstyrelsen. A rkitekt P. J. P etersen, T ønder,
h o ld t d erefter lysbilledforedrag over em net: »Vestslesvigs byggeskik«.
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L ørd ag den 4. ju n i holdtes d er egns vandring. M an started e f ra T ing
lev, h v o rfra tu re n gik til F rø slev-P adborg, h v o r m a n u n d e r fhv. sm ede
m ester Joh. M eyers ledelse blev vist ru n d t i h jem stav n sm u seet. D er
efter v a r d er sam m enkom st p å F røslev kro, h v o r Jo h . M eyer fo rta lte
om K arsten T hom sens virke fo r dansk h ed en i F røslev. V idere gik tu ren
over græ nsen ad O ksevejen til S ankelm ark, h v o r fø rstelæ re r S. N. C hri
stensen, R avsted, fo rta lte om de h isto risk e begivenheder, d er k n y tte r
sig til dette sted. H e rfra tog m an på besøg p å Ja ru p lu n d H øjskole, h v o r
fru In g rid B øgh A ndersen fo rta lte om skolens tilblivelse, dens arb ejd e
og frem tidige p la n e r m ed h en sy n til skolens opgaver. Til sidst sås den
d an ske forsøgsgård »Røhsm inde«, h v o r b esty re r L u n d viste r u n d t og
fo rtalte.

C. S.

Sydslesvigsk amtskreds.
E fterårssæ so n en indledtes den 13. oktober, h v o r m ed lem m ern e var
in d b u d t til stud. m ag. H ans Ole H ansens fo re d ra g om »Dagligt liv i
je rn ald eren « . M ødet holdtes i sa m arb ejd e m ed F o lk eu n iv ersitetet og
h avde sam let en sto r tilh ø re rsk are, isæ r m ange unge.
D en 11. novem ber h o ld t tidligere h ø jsk o lefo rstan d e r H ans L u n d et
fo re d ra g om »Gustav Johan n sen « m ed god tilslutning.
20. ja n u a r 1966 talte rig sark iv a r, d r. phil. Jo h a n H v id tfeld t om
»E rik Scavenius, en d an sk sta tsm a n d u n d e r to verdenskrige«. F o re 
d rag et vakte sto r interesse og delvis stæ rk m odsigelse. F o rm a n d e n a f
viste im id lertid en diskussion. Til næ ste fo red rag den 21. fe b ru a r v ar
in d b u d t det b y h isto risk e selskabs m edlem m er, og m ange p å h ø rte p ro 
fessor M ykland, der ta lte om »S ønderjyden i det n o rsk e b y b orgerskab«.
B agefter førtes en livlig sam tale. G eneralforsam lingen holdtes i å r på
H io rt L orenzen-S kolen i Slesvig m ed henved 100 p erso n er. E fter
docent P o n to p p id an T hyssens fo red rag genvalgtes b ib lio tek slek to r K ü r
stein til styrelsen, m edens le k to r M adsen havde fra b e d t sig genvalg til
fordel fo r en yngre k raft. E n sådan skal vælges næ ste gang. F o rm a n d en
bragte T hom as M adsen en v arm ta k fo r h an s in d sats gennem ti år.
S koleinspektør M øller v a r o rd sty rer.
T irsd ag den 21. ju n i holdtes by v an d rin g i H u su m u n d er ledelse af
fhv. skoleråd, fru In a C arstensen, d e r senere p å »H usum hus« fo rta lte
om H usum s b erø m te søn, T heo d o r Storm .
S øndag den 21. au g u st sam ledes m an i E gernfø rd e. H er gennem gik
b ib liotekslektor P o u l K ürstein St. N ikolaj kirke, som i sæ rlig g rad giver
u d try k fo r byens historie, og dens præ gtige inv en tar. M an aflag d e besøg
ved det søndre a f de b atterie r, der h o ld t sta n d m od det dan sk e flåd e
an g reb i 1849, og sam ledes d erefter p å Jes K ruse-Skolen, h v o r skole
in sp e k tø r E lse M unk P edersen gav et rids a f skolens h istorie.

H. F. P.
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Årsberetning og regnskab 1965-66
Ved Peter Kr. Iversen, Hans H. Worsøe og Olav Christensen.
Historisk Samfund for Sønderjylland holdt årsmøde søndag
den 22. maj 1966 på »Forsamlingsgården« i Broager. I mødet
deltog godt 200 medlemmer.
Formanden, landsarkivar Peter Kr. Iversen, bød velkommen til
de fremmødte medlemmer og foredragsholderen. På formandens
forslag valgtes forstander Gunnar Rasmussen, Danebod Højskole,
til mødets dirigent i sin egenskab af amtsudvalgsformand for
Sønderborg amt. Denne konstaterede, at mødet var lovligt ind
varslet og gav, efter at forsamlingen havde sunget Martin N.
Hansens »Der er sol over vang«, ordet til formanden, der aflagde
følgende beretning:
V ort m edlem stal h a r i året, der gik, ikke vist sto re udslag, idet n a tu r 
lig afgang ved d ø dsfald og fra fly tn in g opvejer den tilgang af nye m ed 
lem m er, vi h a r h aft. Det sam lede m edlem stal er således stadig godt 2800.
V ort m edlem sskrift S ø n d erjysk e Å rbøger er som sæ dvanligt u d k o m 
m et m ed to h alvbind, h v o ra f 19661 vil væ re kom m et m edlem m erne i
h æ n de i begyndelsen a f den n e uge. D et n y u d k o m n e h æ fte sp æ n d er i tid
fra H edebys grundlæ ggelse til om kring 1900, og i em n er fra arkæ ologi
over k n ip lin g sk u n st til Svend M oos’ personlige erin d rin g e r om sine fo r
æ ldre P ed er og M agdalene Moos.
F o r S ø n d e rjy sk M åned sskrifts vedkom m ende er der glædeligvis tale
om en stigning i an tallet a f faste holdere, selv om det h a r v æ ret n ø d 
vendigt a t sæ tte ab o n n em en tsp risen op fra 16 til 20 k r. p r. årgang.
Sam tidig er bladets om fang blevet udvidet, således a t h v ert n u m m e r n u
o m fatter 32 sider. D er er derved blevet givet p lad s til stof af m ere
o rien teren d e k a ra k te r om aktuelle n atio n ale og k u ltu re lle fo rh o ld , uden
a t det skulle gå u d over det h isto risk e stof, som d et stadig m å væ re
m ån ed ssk riftets hovedopgave at form idle. D et faste oplagstal ligger nu
p å 1300.
S k r iftræ k k e n h a r netop som n r. 33 u d se n d t H. V. G regersens k o m 
m en terede udgave a f L au rid s S kaus brevveksling m ed p o litiske v enner
i K øbenhavn. D er er h erv ed frem lag t et sto rt m a teria le til belysning af
d en ne vigtige periodes tild rag elser og m ennesker, og d er gives væ sent21
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lige b idrag til belysningen af L au rid s Skaus o m strid te personlighed.
T ry k n in g en er delvis bekostet a f S tatens V idenskabsfond.*)
I sk riftræ k k en er desuden nr. 9: Jo h a n H vidtfeldts vejledning for
sø n derjyske slæ gtshistorikere u dsendt i revideret og udvidet udgave
ved a rk iv a r W orsøe. Vi h a r valgt at lade den fre m træ d e i et lille fo r
m at, der skulle væ re m ere h ån d terlig t end det forrige.
I den lille serie h a r vi h a ft den glæ de a t k u n n e udsende p a sto r em er.
A. Ø sters erin d rin g e r: »Barn i H e rrn h u te m e s C hristiansfeld«, d er giver
et fin t billede a f B rødrem enighedens sæ rpræ gede b y sam fu n d . Bogen er
blevet m odtaget m ed m eget sto r in teresse a f vore m edlem m er og var
allerede udsolgt ved juletid. P å styrelsesm ødet i dag er der tru ffe t b e
slu tn in g om, a t bogen genoptrykkes.
Salget af 2. udgave a f b illedvæ rket er også gået m eget h u rtig t, og
bogen k an forventes at væ re udsolgt i løbet af dette år, idet d er k u n er
750 eksem p larer tilbage. A rbejdet m ed en tysk udgave af b illedvæ rket
er n u så lan g t frem m e, a t vi håber, a t denne udgave vil k u n n e fo re 
ligge i dette år.
E ksp ed itio n en h a r i det fo rlø b n e å r ikke h a ft store p ro b lem er, idet
k o n to rist Ghr. T hom sen i hele p erioden h a r a rb e jd et fo r H isto risk S am 
fund. Med det om fang, v o rt bogsalg, og ikke m in d st det alm indelige
k o n to ra rb e jd e m ed udsendelsen a f cirk u læ rer, b ro c h u re r og an d re
skrivelser, n u h ar, er det helt nødvendigt, a t vi disp o n erer o v er en h el
dag skontorist.
Også i den fo rløbne vinter b a r der væ ret a ften h ø jsko ler. E n sæ rlig
succes havde det arkæ ologikursus, »S ønderjyllands oldtid«, som i
Å benrå h a r væ ret ledet af m u seu m sin sp ek tø r N eum ann, m en også an d re
sted er var tilslutningen god. I dagene 10.-21. ja n u a r arran g e re d e den
flensborgske studiesam ling i sam arb ejd e m ed H isto risk S am fu n d for
S ø n d erjy llan d et ku rsu s i S ø n d erjylla n d s historie fo r h istoriestuderende
ved K øbenhavns og Å rh u s’ u n iversiteter. D er v ar sto r fo rh ån d sin teresse
b la n d t de stud eren d e fo r dette k ursus, m en af pladsm æ ssige gru n d e
k u n n e der k u n væ re 20 deltagere. K ursets p rak tisk e leder v ar b ib lio 
tek slektor L orenz R erup, m edens p ro fe sso r F in k b åd e som ideens o p 
h av sm and og som forelæ ser havde en m eget sto r andel i k u rsets h el
dige gennem førelse.
F ra a m tskredsene er der sæ rlig g ru n d til a t næ vne, at vor m an g e
årige am tsfo rm an d i S ønderborg am t, E rn st C hristensen fra Asserballe,
h a r tru k k et sig tilbage. T il ny fo rm an d er valgt fo rsta n d e r G u n n ar R as
m ussen, D anebod H øjskole, som jeg gerne vil byde velkom m en til a r 
b ejd et i styrelsen. Sam tidig vil jeg gerne takke E rn s t C hristensen for
godt og in sp ireren d e sam arb ejd e inden fo r styrelsen gennem 10 år.
lø v rig t h a r am tsk red sen e som sæ dvanligt afh o ld t fo red rag og u d flu g 
ter. D en histo riske søndag blev denne gang afh o ld t i Å benrå am t den
22. august. T rods dagsregn blev arran g e m en tet vellykket, og m ed sol*) D er er e fter å rsm ø d e t k o m m et tillæ g sb e v illin g p å d en resteren d e sum .
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sk in ville alle ra m m e r væ re blevet spræ ngt. De 5 steder, d er k u n n e
besøges, var V arnæ s kirke, langdyssen i V arnæ s T ykskov, G ejlåbroen
og O ksevejen, U rnehoved festplads og H æ ru lfsten en sam t Im m ervad.
D en store egnsvandring spræ n g te i å r ram m ern e, idet op m od 500
m edlem m er hav d e m eldt sig til tu ren , som det d e rfo r v ar n ø d vendigt at
dublere. Godt 300 deltog søndag d. 12. septem ber og godt 100 den
19. septem ber. T u re n gik til de sydslesvigske h erreg å rd e D am p, A lten
h o f og K noop, hvis ejere alle viste stor im ødekom m enhed. P å S tra n d 
hotel Seelust i E ck e rn fø rd e satte m u seu m sin sp ek tø r Slettebo h e rre 
g å rd sk u ltu re n ind i et videre persp ek tiv i sit fored rag om 1700-tallets
hof- og adelsk u ltu r.
Som m edlem a f D ansk H isto risk F æ llesforenin g h a r vi a tte r væ ret
rep ræ se n teret ved foreningens årsm øde, der i au g u st 1965 afh o ld tes i
Å rhus. Ved dette m øde blev det bestem t, at næ ste årsm o d e skulle holdes
i S ø nderjylland, n æ rm e re bestem t T ønder, som h a r den fo rn ø d n e h o te l
k ap acitet. M ødet fin d er sted i sidste w eekend i august, og vi glæ der os
til a t byde vore kolleger f ra landets øvrige am tsh isto risk e fo ren in g er,
m useer og an d re tilk n y tted e fo ren in g er og in stitu tio n er velkom m en til
S ø n derjylland. Også i de nationale foreningers o k to b e rk u rsu s p å H ø jer
U ngdom sskole deltog H istorisk S am fund som sæ dvanlig.
L o ka lh isto risk Sam ling fo r S ø n d erjylla n d h a r fo rts a t in d sam lin g en af
tra d itionsstof. L æ re r Jens K ristensen, d er h a r k o n ce n treret sig om sto f
a f n atio n alp o litisk k a ra k te r, h a r fo retaget 28 rejser, m edens re d a k tø r
W ittru p -Jo h an se n h a r foretag et 4 interview s ved rø ren d e trad itio n ssto f
om arbejderbevæ gelsen i S ønderborg og om egn. R egistreringen af
billedsam lingen er n u i hovedsagen tilen d eb rag t af b ib lio tek ar, fru
V ibeke G ribsvad, og et betydeligt billed m ateriale er h erm ed blevet gjo rt
tilgængeligt.
D et blev i årsb eretn in g en sidste å r om talt, a t m an v ar i gang m ed fo r
beredelserne til en så k ald t pu n ktu n d ersø g else i E m m e rle v, hvis fo rm ål
var a t indsam le det fo rh å n d en v æ ren d e trad itio n ssto f og p lacere det i
dets sam fundsm æ ssige sam m enhæ ng. Jeg k an oplyse, a t a rb e jd et er i
fu ld gang. Den 3. fe b ru a r afholdtes m øde m ellem re p ræ se n ta n te r fo r
D ansk F olkem indesam ling, T ø n d er S em inarium og H isto risk S am fu n d
m ed det fo rm ål at o rien tere de læ re rstu d eren d e p å sem in ariet om
E m m erlev-undersøgelsen. F ra re k to r N yholm s og sem in ariets læ reres
side blev der vist sto r interesse. R esultatet blev, a t 26 læ re rstu d eren d e
u n d er ledelse a f lek to r Ja p sen h a r påtag et sig ialt 12 forskellige u n d e r
søgelser. Det daglige arb e jd e ledes a f m ag ister Iø rn Piø, D ansk F o lk e 
m indesam ling og h an s m ed arb ejd ere, stud. m ag.’erne In g er V ibe-Petersen og E ske K. M athiesen. D en 30. m a rts blev der a fh o ld t en sam m en 
k o m st p å E m m erlev Kiev, h v o r H istorisk S am fun d stod som in d b y d er.
D er v a r kom m et 55 beboere, og fo ru d e n disse deltog en del a f de læ re r
stu d erende. Ved sam m enkom sten blev d e r g jo rt red e fo r undersøgelsens
m ål og m idler, og en rin g rid erfilm , som sidste å r a f D ansk F o lk em in d e
sam ling blev optaget i E m m erlev, blev vist.
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L o k alh isto risk Sam ling h a r i å r endvidere taget en ny opgave op. Vi
h a r tidligere ved fo red rag søgt a t skabe interesse om bevaringen a f vore
gam le gårde og huse og h a r n u forsøgsvis i T øn d er am ts la n d d istrik te r
sat en ak tio n igang, som m ere hån d g rib elig t skulle b id rag e h ertil. A rb ej
det i T øn d er am t, d er ledes a f et udvalg bestående af fru am tm an d
Tyge H aarløv, am tsudvalgsform anden, Cornelius Schm idt og ark itek t
P. J. P etersen m ed sidstnæ vnte som udvalgets sekretæ r, søger i fø rste om 
gang a t u d arb e jd e en fortegnelse over de gam le bygninger, hvis an tal
skønnes at væ re ca. 1500. D ernæ st skal disse bygn in g er foto g raferes, og
d enne opgave h a r den lo k alh isto risk e fotoklub i T ø n d er, hvis energiske
fo rm a n d er to ld k o n tro llø r P re b en Jørgensen, lovet a t tage sig af. Regi
strerin g e n og fo to g ra ferin g sarb ejd et er påbegyndt. E ndelig sk al d er på
g ru n d lag af et spørgeskem a u d arb ejd es beskrivelse a f de enkelte by g 
ninger. D er er k alk u leret m ed, a t hele dette arb ejd e k an u d fø res fo r et
beløb p å om kring 5000 kr. L o k alh isto risk Sam ling vil h erig en n em få et
v æ rd ifu ld t m a teria le til belysning a f gårdes og huses tilstan d i dag, og
sam tidig h åb e r vi h e r igennem a t k u n n e henlede ejern es o p m æ rk so m 
hed p å væ rdien a f deres bygninger. Vi er helt k la re over, at lan d b ru g ets
in d u stria liserin g nødvendigvis også m å få følger fo r de gam le og ofte
uhensigtsm æ ssige bygninger, m en p å den anden side vil vi også gerne
væ re m ed til a t pege på, a t fo rb e d rin g er og ratio n aliserin g ofte med
godt resu ltat k an gennem føres inden fo r de givne ram m er. Vi ved også,
at vi m ed dette arb e jd e træ k k e r store veksler p å vore tillidsm æ nd, m en
det h a r væ ret glæ deligt at se dels, h v o r m ange a f dem , der gav m øde
ved en sam m enkom st i T ø n d er d. 20. feb ru ar, og dels, h v o r p o sitiv t de
h a r reag eret over fo r d et dem tilsendte m ateriale. Ved flere lejligheder
er p ro fesso r G ottlob blevet k o n su lteret m ed henb lik p å arb ejd ets gen
nem førelse. Jeg k a n også oplyse, at H isto risk S am fu n d m ed h en b lik på
denne aktion e r blevet optaget som m edlem af » S a m m en slu tn in g en af
foreninger til fre m m e og bevarelse a f bygnings- og la n d sk a b sk u ltu r«,
hvis fo rm a n d er p ro fesso r P alle Suenson. F ru am tm an d H aarlø v er
H istorisk S am funds re p ræ se n ta n t i sam m enslutnin g en . F ald e r arb e jd et
i T ø n d er am t tilfredsstillende ud, h å b e r vi, at det til næ ste å r k an u d 
stræ kkes til et eller flere a f de an d re am ter.
S er vi tilbage p å foreningens arbejde i det forlø b n e år, k an vi vist i
d et store og hele væ re tilfredse. D er h a r væ ret ydet en god og sto r in d 
sats fra m ange sider, fra sek re tæ rer og tillidsm æ nd. Også u d efra h a r vi
m o d taget væ rd ifu ld h jæ lp ved gennem førelse af vore forskellige a r r a n 
gem enter. Jeg næ v n er blot f ru H aarløv, a rk ite k t P etersen, p ro fesso r
G ottlob og m ed arb ejd e rn e i D ansk F olkem indesam ling. Dem alle beder
jeg m odtage vor h jertelige ta k fo r godt sam arb ejd e og fo r ydet støtte.
Som det fre m g år a f regnskabet, er det m eget betydelige sum m er, der
om sæ ttes gennem H isto risk S am fund. E n m eget væ sentlig del a f in d tæ g 
tern e k om m er fra kontingent, abo n n em en t og ved salg a f sk rifter, m en
u d en økonom isk støtte fra fonds, sta t og k o m m u n er k u n n e v irk so m 
h eden ikke have h a ft det om fang, den h ar. F o r d enne m odtagne støtte
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b eder jeg fondsbestyrelser og bevilgende m yndigh ed er m odtage fo re n in 
gens bedste tak.

I fortsættelse af årsberetningen meddelte formanden, at det var
den sidste, han aflagde. Han havde nu i 20 år — 10 år som sekre
tær og 10 år som formand — været med til at sætte sit præg på
foreningens arbejde, og det ville derfor være bedst, at der nu
fandt en udskiftning sted. Initiativ må stadig fornyes. Han tak
kede medarbejderne og nævnte, at professor Fink havde lovet at
ville overtage formandshvervet.
Efter formandens beretning rettede generalkonsul, dr. phil.
Troels Fink en varm tak til Peter Kr. Iversen. Det var med
beklagelse, at styrelsen havde taget dennes beslutning om at
trække sig tilbage som formand til efterretning. Landsarkivar
Iversens arbejde var aldrig blevet til rutine, og ingen af Historisk
Samfunds tidligere formænd havde øvet en indsats, der kunne
måle sig med hans. Historisk Samfund var ham stor tak skyldig,
og man måtte håbe, at han atter ville tage tøjlerne. Det var imid
lertid naturligt, at han nu ønskede at trække vejret og samle sig
om andre opgaver for en tid. Troels Fink havde overfor styrelsen
erklæret sig villig til at fungere som midlertidig formand i to år,
og efter den tid ville man atter bede Iversen om at tage opgaven
op. Troels Fink sluttede med en dybtfølt tak og hyldest til den
mand, der havde båret Historisk Samfund frem til dets nuvæ
rende position, og forsamlingen udbragte et trefoldigt leve for
Peter Kr. Iversen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Derefter af
lagde kassereren, ekspeditionssekretær Olav Christensen det revi
derede regnskab (se omstående). Regnskabet var kun påtegnet af
den ene revisor, da sparekassedirektør Friis befandt sig i Amerika.
Den gode stilling skyldtes hovedsageligt billedværket, hvor der
var opsparet en beholdning på kr. 65.000 til fortsættelsen. Der
var nu 2802 medlemmer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Under punkt tre, valg til styrelsen, meddelte formanden, at
rigsarkivar Johan Hvidtfeldt ikke havde ønsket at fortsætte som
medredaktør af Sønderjyske Årbøger, i hvis redaktion han havde
været siden 1939. Formanden rettede en tak til Johan Hvidtfeldt
og foreslog på styrelsens vegne seminarielektor Gottlieb Japsen
indvalgt som Hvidtfeldts afløser i redaktionen, hvilket forsam317

ÅRSBERETNING OG REGNSKAB

lingen tilsluttede sig. løvrigt fortsatte Hvidtfeldt i styrelsen. Efter
tur afgik Hans Lund, Sigurd Schoubye, Christian Stenz, Inger
Bjørn Svensson og Hans-Iver Toft. Alle genvalgtes.
Efter valget meddelte Troels Fink, at styrelsen havde nedsat
et udvalg, der skulle forberede lovændringer til næste årsmøde.
Indtil disse kunne vedtages, udbad han sig forsamlingens til
ladelse til midlertidigt at lade styrelsen konstituere sig med en
næstformand. Dette godkendtes. Næste årsmøde blev fastlagt til
»Tønderhus«.
Efter kaffebordet viste overinspektør, cand. mag. Peter Michel
sen, Frilandsmuseet, lysbilleder og indledte en diskussion om
emnet: Hvad kan vi gøre for at værne om de gamle gårde? I den
efterfølgende livlige diskussion deltog efter særlig indbydelse pro
fessor Palle Suenson, København.
Ved et særligt styrelsesmøde konstituerede styrelsen sig med
Troels Fink som formand; Cbr. Sienz blev næstformand, Hans
H. Worsøe sekretær og Olav Christensen kasserer. Det vedtoges
at lade Peter Kr. Iversen portrættere af en kendt sønderjysk
maler som anerkendelse af hans indsats for Historisk Samfund.
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Regnskab for året 1. april 1965 til 31. marts 1966
Indtægter:
Beholdning pr. 1/4 1965 ....{ 42 693 54
Medlemsbidrag .....................{32.142,50
n
j
i
/
14,85
1 ortogodtgørelse .................. | 11.144,37
97,68
Salg af skrifter .....................{ 56.149.Î
>,97
Sønderj. Månedsskrift:
Abonn................
244,00
20.401,00
244,00
Annoncer ......... 3.535,00 25.527,33
Sprogforeningen 1.000,00
Andre ...............
591,33
Tilskud ............ ........ ......... 22.175,00
Renter ..................................
4.828,81
9.878,00
Egnsvandringen
-H udgifter ......... 8.150,98
1.727,02

Udgifter:
Årbogen:
Trykning m. v. 27.581,25
Honorarer ....... 7.802,38 35.383,63
QL -f.
/
800,00
Skl,ftei ....................................131.255,68
Sønderj. M ånedsskrift......... 31.814,93
Eragt, porto, pakkemat. m. v. 14.499,94
Møder og foredrag ...............
5.306,94
Amtsudvalgene .....................
2.240,85
Kontorhold, medhj. 14.653,93
Ref. fra Arbejds
ministeriet ....... 5.182,07
9.471,86
Dansk Hist. Fællesforening
1.000,50
Egnsvandringen ...................
900,00
Repræsentation .....................
112,64
Aftenhøjskolen (underskud)
9,00
Udvalget for gamle huse ...
329,00
Studenterkursus ..................
378,00
9.935,70
Studiesamlingen ..................
Forskellige udgifter .............J
394 32
Beholdning pr. 31/3 1966 ...{ 5 4 ^ 5 55
Kr. 196.388,54
DM 2.194,74

Kr. 196.388,54
DM 2.194,74

Status pr. 31. marts 1966
Aktiver:
B eholdning.......... 46.255,55
832,55
489,74 DM a 1,70
Tilg, hos Dansk Hist.
Fællesforening
8.000,00 55.088,10
Kontingentrestancer
90 4- 75 uerholdelige __
202,50
2.500,00
Statstilskud 1965/66 .............
Udestående for salg m. v. ...
1.500,00
Udlæg for påtænkte skrifter
1.923,05
Studiesamlingen,
saldo ................. 8.288,37
Anvendt i
1965/66 ....... 9.935,70 1.647,33
Balance .................................. 22.532,67

Passiver:
Herredsbogen, sa ld o .............
1.367,25
Sønderj. Kirkehistorie .........
6.000,00
Billedværket ......................... 65.826,40
Sønderj. Månedsskrift,
del af abonnement 1966 12.200,00

85.393,65

85.393,65

Haderslev, den 15. maj 1966.

Olav Christensen.

Regnskabet for Historisk Samfund for Sønderjylland er gennemgået og fundet i
orden. Det skal bemærkes, at den kritiske revision er foretaget af overassistent
Kurt Dörflinger, Haderslev kommune.
Beholdningen er fundet til stede, og regnskabet giver ikke anledning til påtale.
Haderslev, den 18. maj 1966.
Carl H. Sehrt
Erik Friis.
(Kursiverede tal angiver DM-heløh.)
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Tillæg til medlemsfortegnelsen
E fterfølgende sup p lem en t til den i åre n e 1955 til 1965 o ffentliggjorte
m edlem sfortegnelse fo r H isto risk S am fund fo r S ø n d erjy llan d m edtager
som i de foregående å r i afgangslisten k u n de afd ø d e m edlem m er, hvis
død er kom m et til k assererens kun d sk ab , m edens tilgangslisten o m fatter
alle nye m edlem m er i alfab etisk ræ kkefølge. D et bem æ rkes, at det er
k assereren, som b a r an sv aret fo r u d arb ejd elsen af tillægget.
H istorisk S am fund h a r siden årsopgørelsen i 1965 h a ft en n etto tilg an g
p å 58 m edlem m er, h v o raf d et gam le la n d a tte r i å r teg n er sig fo r over
halvdelen, nem lig 31. F rem gangen fre m k o m m e r således: tilgangen af
ny e m edlem m er er p å 163, m edens d er fo ru d en 26, d er er afg ået ved
døden, er slettet 79 p å g ru n d a f udm eldelse eller restan ce m ed b e ta lin 
gen. M edlem stallet m edio septem ber 1966 udgør d ere fte r 2920, d er fo r
d eler sig på S ø n d erjy llan d og det øvrige la n d sam t u d la n d et som følger:
192
H aderslev b y ............................
H aderslev am t .......................
351
S ønderborg by .....................
72
S ønderborg a m t ...................
175
T ø n d er by ..............................
133
T ø n d er a m t ............................... 295

Å benrå by ..............................
Å benrå am t .........................
Sydslesvig ..............................
S tor-K øbenbavn ...................
D et øvrige D a n m a r k ..........
U dlandet .................................

299
295
197
307
579
25

Afgang ved død
A n d reasen , Georg, læ re r, Kegnæs
B lcshøj, Jø rg en , u rm a g e r, G råsten
B rejl, S. C., a m tssk o le k o n su le n t, T ø n d er
C h ristia n se n , P a u l, g ro sserer, H ad ersle v
D ahl, Chr. E b b esen , re n tie r, H o p tru p
D ah l, S vend, r ig s b ib lio te k a r, K ø benhavn
D etlefsen, A., d e p artem en tsch e f,
G entofte
E rik s e n , D orothea, f ru , Å benrå
H an sen , A rn o ld , a p o tek er, K olding
H an sen , E jn a r, g å rd e je r, M. F .,
B jø rn e k æ r p r. R ø d ding
L in v a ld , Axel, fh v . rig s a rk iv a r, d r. p h il.,
K ø b en h av n
L orenzen, H., læge, d r. m ed., Bov
N ielsen , A strid , fh v . læ re rin d e , H øng
N ielsen, G u n h ard , d o m m er, H elleru p
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N o rd en to ft, B enedikt, le k to r, H obro
P a u lse n , P eter, sognefoged, S k æ rb æ k
P ed ersen , A nna, frk ., H o lb alle
p r. Over T a n d sle t
P etersen , H ans Hage, h u sm a n d ,
D igegården, H ø jer
P etersen , M arie, f ru , H illerø d
P etersen , Tage, fo rre tn in g sfø re r,
Å benrå
P lu m , In g er M arie, f rk ., K øbenhavn
Q u istg a ard , A., p a s to r em er., Å benrå
S chlesinger, M., fh v . læ re rin d e ,
F le n sb o rg
S cstoft, T h o rk il, tan d læ g e, K alu n d b o rg
S p a rre , P eter, k æ m n e r, C h ristia n s fe ld
S vendsen, N icolai, fh v . am tssk o lek o n su lc n t, T ø n d e r
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Tilgangsliste
A b ild g ård , M., S tore N u s tru p
A d o lph sen , G ü n th er, stu d . m ag.,
H avnegade 50, Å rhus C
A lb ertu s, K irsten , tan d læ g e, Å benrå
A n d ersen , D o rit, stu d . m ag., M a rselisb o u le v a rd 28, Å rh u s C
A n d ersen , F o lm er, le k to r, H ad ersle v
A n d ersen , F r. P ed er, S ø nderborg
A n d ersen , Olav, stu d . teol., Å rhus
U n iv e rsite t
A n d ersen , P. Chr., S ø n derborg
A nker, B odil, k o n to ra ss ., F ris e rv e j 2,
C h a rlo tte n lu n d
B ag-H anscn, Ing eb o rg , f r u , B rø ru p
Bang, H. H ., læ re r, K ru så
B aum , B odil, k o n to ra ss ., S tu h rs A llee 3,
F le n sb o rg
B en d tsen , M. P ., læ re r em er., H alk
B jø rn , C laus, stu d . m ag., H edeg ræ n se n 64, G lo stru p
Blom , E rik , a fd e lin g sfo rs ta n d e r,
d r. m ed. vet., H e llesk ræ n ten 5,
S øborg
Bocsen, G erda E., f ru , F rc d e rik s lu n d v e j 37, H olte
B oisen, P eter, la n d p o s tb u d , Å benrå
Borg, C arsten, ju n ., M øgeltønder
B racke, Aage, læ re r, H ø ru p , S ydslesvig
B ü ch ert, D o ro th ea, læ re rin d e , F le n sb o rg
C h risten sen , A nne E rn s t, læ re rin d e ,
P a n d ru p
C h risten sen , A rne Søby, stu d . m ag.,
H ov m esterv ej 17, K øbehavn NV
C h risten sen , H e n rik S chjødt, stu d . ju r .,
Køge L an d ev ej 137, V alby
C h risten sen , Inge E rn s t, læ re rstu d e re n d e ,
K o lding
C h risten sen , Jø rg en K ro n g aard ,
H ad ersle v
C h risten sen , Steen Ove, stu d . m ag.,
Ø sterb ro g ad e 9 5 IV, K øbenhavn 0
C lausen, E ., g å rd e je r, F lem løse
C lausen, H an s, k la v e rste m m e r, Å benrå
C lausen, Je sp e r H a rris , skoleelev,
H e rlu fsh o lm
D am g aard , H., so g n ep ræ st, K etting, Als
D u e-H an scn , H en n in g , stu d . m ag.,
T agensvej 15, K ø b enhavn N
D u u s, V ald em ar, stu d . m ag., M orbæ rvej 18, Å rhus C
E sb je rg S em in ariu m
E sk ild sc n , K nud, læ re r, T y stru p
F c ld b æ k , E va, stu d . m ag., C h ristia n s vej 20, C h a rlo tte n lu n d
F jo rd , h r. og f ru , F ris k o le n , R ødding

F ra n k , M arius, ejen d o m sm æ g ler,
R ø dding
F re d e rik s e n , Jø rg en , a s su ra n d ø r,
H ad ersle v
F rie d ric h s e n , A dolf, g å rd e je r, H ellg ård ,
R ø rk æ r
F rie d ric h s e n , Id a, a p o tek sass., D yrhave
p r. Å benrå
F riis , M argrethe, f ru , H auge p r. F je ls tru p
F ræ m o h s, N iels W edel, stu d . m ag.,
Æ rø v ej 3 IV, K ø benhavn F
F a a b o rg , Ilse F re es, f ru , H ad ersle v
F a a b o rg , Je n s N ., a d ju n k t, H ad ersle v
Gosch, W ilh ., p a s to r, R en d sb o rg
H ab ek o st, K u rt, læ re rstu d e re n d e ,
H ad ersle v
H ald , S igrid, a p o te k e r, C h ristia n s fe ld
H a ld ru p , K ristia n , g å rd e je r, F re d ste d
p r. H ad ersle v
H alk en , A., g å rd e je r, L an g ag erg ård
p r. C h ristia n s fe ld
H an sen , A sta K rin k el, f ru , S ønd erb o rg
H an sen , G erda, k o n to ra ss ., S tru e r
H an sen , H ein r. P eter, G råsten
H an sen , H. H an s, ap o tek er, d r.,
H ad ersle v
H an sen , Je n s A n d r., a m tsfo rv a lte r,
Å benrå
H an sen , Jo h a n H elbig, d ire k tø r,
F isk e b a k k e n 4, G entofte
H ansen, P er, p ræ s t, V alb y g ård sv c j 86 I,
V alb y
H an sen , Svend F ., S tra n d h u se ,
K olding
H a s tru p , P o u l, la n d s re ts sa g fø re r,
Ø rbyhage p r. V onsbæ k
H o rst, Jy tte , læ re rstu d e re n d e , H ad ersle v
H v id b je rg so g n e b ib lio tek
H øyer, M aren, h o te le je r, L ak o lk , Røm ø
Ja co b sen , Bent, d ire k tø r, D iem en
p r. Å benrå
Je n se n , H. P ., d ire k tø r, A gerskov
Je n sen , Kaj B ent, læ re r, H ad ersle v
Je n sen , L a rs D am m , læ re r, A ugustenborg
Jo c h u m sen , A ugust, a d v o k a t, S øn d erb o rg
Jo h a n se n , Jo h a n Viggo, skoleelev,
V arn æ s
Jo h a n se n , V agn, p a s to r, V odder
Jo h n se n , A n d ers, la n d p o s tb u d ,
O ver J e rs ta l
Jo h n se n , C arl, m a le rm e ste r, H ad ersle v
Ju h l-S ø re n se n , in g en iø r, H o stru p sk o v
p r. Å benrå
J u h le r, P e te r Je ssen , fh v . b a n k d ire k tø r,
Å benrå
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Jiirg cn scn , Viggo, re d a k tø r, Å benrå
Jø rg en sen , B irg it, læ re rstu d e re n d e ,
H ad erslev
Jø rg en sen , N iels, læ re r, K jc lstru p
p r. S dr. V ilstru p
Jø rg en sen , P eter J o r d t, stu d . m ag.,
G am m el Je rn b a n e v e j 25, V alby
K an stru p , Ja n , stu d . m ag., B regnegård svej 5, C h a rlo tte n lu n d
K jæ r, B ent E rik , læ re rstu d e re n d e ,
V ard e
K nud sen , Ja n , stu d . m ag., V igerslevvej 68a, V alb y
Kock, L eif Chr., stu d . teol., T agens
vej 15, K øb en h av n N
K ra ru p , G erda, f ru , H auchsvej 6,
K ø b en h av n V
K risten sen , Asger Eg, sognepræ st,
A rrild Sdj.
K ristia n se n , P. B., p ræ st, F len sb o rg
K ro n en b itter, E lke, L y k sb o rg
K ruse, A nette, stu d . m ag., P ile 
stræ d e (il IV, K ø b enhavn K
K aad, P ed er, g å rd e je r, M indebjerg,
K irk ch ø ru p
Kane, Bue, se m in a rie le k to r, E sb jerg
L arsen , M., k o n tro llø r, B ru n ev an g 97 I,
B rø n sh ø j
L a u ritz e n , C., h ø n se rie je r, H u m lcg ård sb æ k p r. H ad ersle v
L a u ritz e n , Chr., p o litifu ld m æ g tig ,
H o lb æ k
L a u ritz e n , M., p a s to r em er., P a d b o rg
L a u tru p , E ngeline, fh v . g ård ejer,
V elleru p
L in d , Jø rg en , d e p o tb e sty re r, S ta ru p
p r. H ad erslev
L in d o w , N iels, stu d . m ag., K an to rv ej 53,
Søby
L o ren tzen , C h ristia n , sadelm ager,
V arn æ s
L orenzen, Je n s, b y g m ester, S dr. V ilstru p
L u n d , E rik , stu d . m ag., H orsens
L u n d b æ k , M orten, stu d . m ag.,
B ratsk o v v ej 5, V anløse
L y sg aard , G u d ru n , læ re rstu d e re n d e ,
T is tru p
L ø fth o lm , C arl, L y sh ø j, K lem ensker
M adsen, A rne G., c iv ilin g e n iø r, Å benrå
M adsen, C h ristia n 0 ., pedel,
C h ristia n s fe ld
Meyer, C arsten, læge, H ad ersle v
Meyer, H an s O luf, læge, H ad ersle v
M eyer, L eif, læ re rstu d e re n d e , Å benrå
M eier, Svend Jo h a n , afd elin g sch ef,
H illerø d
M ikkelsen, C arsten, g y m n asia st, F å rh u s
M ikkelsen, E rik , læ re r, H ad ersle v
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M onrad, J u tta , fru , G ersonsvej 81,
H elleru p
M ørk, H ans-O le, stu d . a rt., V iborggade 30 I, K ø benhavn 0
M u nksgaard, Jø rn , gym nasieelev,
S tru e r
N ielsen, H anne V alsø, stu d . m ag.,
P. A n d ersen sv cj 3, K øbenhavn F
N ielsen, H enning, læ re r, B irk erø d
N ielsen, J. K rogh, læge, S ø nderborg
N ielsen, S. Boye, re p ræ se n ta n t,
H ad ersle v
N ielsen, W illia m , re d a k tø r, Æ rø sk ø b in g
O lilsen, Svend, la n d in sp e k tø r, H aderslev
O ttsen, M., o v e rk iru rg , d r. m ed.,
B akken 9, G lo stru p
Otzcn, C arl, L angesø, N ord b o rg
O ugaard, T h., b o g h an d ler, H ad erslev
P alle, Jo h a n , re p ræ se n ta n t, H ad ersle v
P au lse n , P eter, sp a rek a sse ass.,
H ad ersle v
P edersen, G unde, e n tre p re n ø r,
C a lifo rn ia , USA
P ed ersen , K jeld M øller, m u sik e r,
H ad ersle v
P etersen , E rik Strange, stu d . m ag.,
Å benrå
P etersen , H ans Chr., læ re rstu d e re n d e ,
H ad erslev
P etersen , Jørgen F lem m in g , d isp o n e n t,
G enner
P etersen , K. F ru g d e , D ø stru p Sdj.
P etersen , K arin K roen, læ re rstu d e re n d e ,
F re d e ric ia
P etersen , P eter, cand. agro., O dysseus
Allé 15, H v id o v re
P etersen, T hom as, b a n k a s s., U lkebøl
P h ilip se n , A., f ru , V estervang,
V ester S o ttru p
R am sey, M argit, f ru , G ran fo ss, N ord b o rg
R a sm u ssen , A llan H jo rt, m u se u m s
in sp e k tø r, E sb jerg
R asm u ssen , T h o rv a ld , p e n sio n ist,
H ad erslev
R aun, Iv e r H., o v erp ak m ester,
H ad ersle v
R avn, Jø rn , læge, H ad erslev
R echter, N iels, skoleelev, V arde
R c fslu n d , B irthe, læ re rin d e , Jæ g e rs
borgsvej l a , L yngby
R e fslu n d , E jn a r, læge, E sb jerg
R esenbcrg, M argrethe, fru , F le n sb o rg
Schelde, In g rid , læ re rstu d e re n d e ,
K olding
S clijødt C h risten sen , stu d . ju r ., T ø n d er
S c h lic h tk ru ll, H an s Chr., læ re r
stu d e ren d e, H esth o lm , T ø n d er
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S ch m id t, E rik a , o rg a n ist, C h ristia n s fe ld
S ch rø d er, K aj, re p ræ se n ta n t, H ad ersle v
S køtt, C arl, re d a k tø r, T inglev
Sohi, Inge, fru , R ingtved pr. V ojens
Solvang, G u n n ar, D ybbøl
S p an d et, N. C., fh v . fø rs te læ re r, H o rsen s
Stenz, E rik , stu d . m ag., u n iv e rsite te t,
Å rh u s
S tu ck ert, M., o v erass., T ø n d er
S tø v rin g , A nker, læ re r, By Ideru p Bov
S vendsen, K nud L., læ re rstu d e re n d e ,
N y K ongensgade 20, K øbenhavn K

S ørensen, N iels H en n in g B ak, o p tik e r,
Å benrå
T hom sen, A ksel, g å rd e je r, L in d sk o v
Mølle
T hom sen, K., N o rd b y , F anø
T h o riu s , G erh ard t, re p ræ se n ta n t,
H ad ersle v
T h u ls tru p , H elga, f ru , H ad ersle v
V ib c-P eterscn , B odil, f ru , R ø dding
W ogensen, A lfred , k re d itfo re n in g sfu ld m æ g tig , H ad ersle v
Ø ster, A n d reas, p a s to r em er., R a n d ers
A astru p , Ida, b ø rn eh av eled er, H ad erslev
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I Serien
SKRIFTER, UDGIVNE AF HISTORISK SAMFUND
FOR SØNDERJYLLAND,
er udkommet :
1. E rik C hristensen: F ra m in v irksom hed i T onder. Kr. 2,25. (I bog
h andelen kr. 4,50).
2. P. J. R efshauge: B onden, d er blev la n d rå d . Udsolgt.
3. T ø nder gennem T iderne. U nder red a k tio n af M. M ackeprang.
Udsolgt.
4. M. H. N ielsen: F ra slesvigsk fattigvæ sens fortid . Kr. 4,50 (9,00).
5. T roels F in k og Jo h a n H vidtfeldt: V ejledning i stu d iet af S ø n d er
jy llan d s h istorie. Udsolgt.
6. N avneregister til H. P. H anssens væ rker. Udg. a f Jo h a n H vidtfeldt.
Kr. 2,00 (4,00).
7. A ktstykker v edrørende K re d ita n sta lt Vogelgesangs tilblivelse.
Udsolgt.
8. P ete r Kr. Iversen: V ejledning fo r sønderjyske lo k alh isto rik ere.
Udsolgt.
9. Jo h a n H vidtfeldt: S læ gtshistoriske stu d ier i S ø n d erjy llan d . 2. u d 
gave rev id eret og u dvidet a f H ans H. W orsøe. In d b . k r. 8,00 (16,00).
10. N ordslesvigs åndelige genforening m ed D anm ark . Red. a f
Cl. E skildsen, Jo h a n H vid tfeld t og P e te r Kr. Iversen. Kr. 6,00 (12,00).
11. O lav C hristensen: B ibliografi over sø n d erjy sk slæ g tstav lelitteratu r,
2. udg. m. tillæ g: M a n u sk rip ter vedr. sø n d erjy sk p erso n a lh isto rie i
L an d sa rk iv et i Å benrå ved P eter Kr. Iversen. In d b . k r. 7,50 (15,00).
12. N ordslesvig efter genforeningen. 7 rad io fo red rag . Udsolgt.
13. T h o rv ald P etersen : F ra Als til T ønder. Udsolgt.
14. N. B lack H ansen: Å benrå an n aler, 1524, 1584-1694. Kr. 4,00 (8,00).
15. P e te r Kr. Iversen: K niplingskræ m m er Jens W u lffs dagbog. Uds.

16. A. Svensson: R edaktør J. Jessen, F lensborg Avis.
I uds., II k r. 10,00 (20,00), III k r. 15,00 (30,00).
17. H. V. G regersen: Niels H eldvad. E n biografi. Kr. 8,00 (16,00).
18. E rla n d M øller og Jo h a n H vidtfeldt: K ap ta jn H an s B ru h n s E rin d rin 
ger. Udsolgt.
19. Asger N yholm : N ationale og religiøse b ry d n in g er i T ø n d er på
sp ro g re sk rip te rn e s tid. Indb. kr. 12,00 (24,00).
20. K nud K retzschm er: D en sø n d erjy d sk e F ond. Kr. 8,00 (16,00).
21. H. V. G regersen: Gotiske sk riftp rø v e r f ra sø nd erjy sk e ark iv alier.
Kr. 8,00 (16,00).
22. Aage B onde og Jo h a n H vidtfeldt: B orgm estre, råd m æ n d , byfogder
og b y sk riv ere i F len sb o rg 1550-1848. Indb. kr. 6,00 (12,00).
23. G. Ja p sen : D en n atio n ale udvikling i Å benrå 1800-1850.
Indb. kr. 15,00 (30,00).
24. S igurd S choubye: G uldsm edehåndvæ rket i T ø n d er og p å T ø n d er
egnen 1550-1900. U dsolgt.
25. Å benrå Bys H istorie I. U nder red a k tio n a f Jo h a n H v id tfeld t og
P ete r Kr. Iversen. Indb. kr. 16,50 (33,00). Bd. II u d k o m m er n y tå r
1967.
26. H arald Jørgensen: To U ngdom svenner. E n brevveksling m ellem
H. P. H anssen og H. V. Clausen. Indb. kr. 15,00 (30,00).
27. H. H ejselbjerg P au lsen : S ø nderjysk P salm esan g 1717-1740.
Indb. kr. 22,00 (44,00).
28. H. V. G regersen: D en L ün eb u rg sk e S altoktro i. E t b id rag til salth andelens h isto rie i h ertu g d ø m m et Slesvig. In d b . k r. 17,00 (34,00).
29. Jo h a n H v idtfeldt: K am pen om ophæ velsen a f livegenskabet i Sles
vig og H olsten 1795-1805. Indb. kr. 25,00 (50,00).
30. T ønder_S em inarie-S tat 1788-1963. Indb. kr. 25,00 (50,00).
U darb. a f Jen s L am pe u n d e r m ed v irk en a f Asger N yholm og E rik
L arsen.
31. P ed er H. S m idt: H verdag og F est - V estslesvigske M inder. U dsolgt.
32. Jacob F ab riciu s d. Y ngres O ptegnelser. T ekst, oversæ ttelse og n o te r
v. p asto r em er. A. A ndersen. Indb. kr. 30,00 (60,00).
33. H. V. G regersen: L au rid s Skaus brevveksling m ed politiske venner
i K øbenhavn. Indb. 30,00 (60,00).
34. A. A ndersen: Jo h a n n es O ldendorphs Selvbiografi.
Indb. kr. 10,00 (20,00).
35. L. S. R avn: D an sk u d d an n ed e F olkeskolelæ rere i N ordslesvig u n d er
p reussisk Styre. Indb. kr. 15,00 (30,00).
36. M. F av rh o ld t: H aderslev L atinskoles H istorie 1567-1967.
Indb. kr. 25,00 (50,00).

SØNDERJYLLAND - HISTORISK BILLEDBOG
T iden indtil 1864
v. Jørg en P au lsen og P o u l K ürstein. 256 s. Indb. k r. 15,00 (30,00).
E k stra solid in d b in d in g kr. 22,00 (44,00).
*

I Historisk Samfund for Sønderjyllands
serie af små, populære levnedsskildringer
er udkommet:
M arie B oesen: Agnes S m idt fra L u n d sm ark . T ræ k a f en livs
historie. Udsolgt.
H ans H ansen: F ra tidlig vår til efte rå r. I sø n d erjy sk lan d b ru g s
tjeneste. Kr. 5,00 (10,00).
M orten K am phovener: S krum sager. E n sønd erjy sk fø rer.
Kr. 5,00 (10,00).

Johan Meyer: Det gamle Frøslev. Udsolgt.
T h. K aufm ann: M inder og ta n k er. E rin d rin g e r fra g ræ n se
landet. Indb. kr. 5,50 (11,00).
F re d erik H øyberg: G ennem 80 År. Indb. kr. 5,50 (11,00).
A ndreas Ø ster: B arn i H e rm h u te m e s C hristiansfeld.
2. oplag. Indb. kr. 9,75 (19,50).
De to serier redigeres a f et udvalg bestående a f g eneralkonsul,
dr. phil. T roels F in k , F lensborg, se m in arielek to r H. V. G regersen, H ad e rs
lev, rig sark iv a r, dr. phil. Jo h a n H vidtfeldt, K øbenhavn, la n d sark iv a r
P ete r Kr. Iversen, Å benrå, og fo rsta n d e r H ans L u nd, T an d e ru p g å rd .
M an uskripter og h envendelser til red a k tio n en iøv rig t sendes til re d a k 
tio n ssekretæ ren, se m in arielek to r H. V. G regersen, D ro n n in g Alexand rin ev ej 2. H aderslev, telefon (045) 2 20 83.

SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT
der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, ud
kom i 1966 med 436 sider med ialt 75 større og mindre
artikler om sønderjyske emner i allervideste forstand.
☆
Abonnementsprisen 20,00 kr. årligt, (frit tilsendt).
☆
Tidsskriftet kan bestilles på ekspeditionen, Landsarkivet,
Åbenrå, enten skriftligt eller på telefon (046) 2 27 04.

