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Nyt redaktionsmedlem
På det årsmøde, Historisk Samfund for Sønderjylland holdt i Åbenrå den 6. maj 1979,
blev seminarieadjunkt Jørn Buch indvalgt i bestyrelsen.
Jørn Buch, der derefter indtrådte i redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift, har taget
lærereksamen på seminariet i Haderslev og er senere blevet cand. phil. i historie ved
Århus Universitet.
»Den gamle redaktion« byder det nye medlem velkommen til et godt samarbejde til
glæde for såvel læserne som Månedsskriftets bidragydere.

Slægtsforskning
Arkivundersøgelser foretages i Viborg. Ydelse før betaling
Jens Lampe, Vilhelmsborgvej 59, 8330 Beder

Den store egnsvandring 1979
Historisk Samfund for Sønderjylland indbyder til den store egnsvandring lørdag den 8, sep
tember 1979, og - under forudsætning af den fornødne tilslutning - søndag den 9. septem
ber 1979.
Udflugten går langs den gamle Ejderkanal fra 1784, forløberen for den gamle Kielerkanal.
Akademidirektør, dr. phil. Ole Harck, Ekernførde, leder turen, der begynder i Kiel, Holtenau,
ved det gamle kanalpakhus fra 1780. Næste mål er Kluvensiek med sluseanlæggene og
Rendsborg, hvor turens deltagere spiser middag på Conventsgarten.
Man slutter i Frederiksstad, hvor der efter fælles kaffebord er foredrag; dr. Harck fortæller
træk af byens historie. Der er beregnet tid til en byvanding, inden hjemturen begynder.
Grænsen passeres kl. ca. 19.
Starttider: Haderslev: kl. 7. Åbenrå: kl. 7.30. Tønder: kl. 6.45. Sønderborg: kl. 7.15 og
Kruså: kl. 8.
Pris for befordring, omvisninger, middag og kaffebord 130.- kroner. Sidste frist for tilmel
ding og forudbetaling 29.8.1979 (giro) eller 31.8. 1979 (check).
Tilmelding sker til Historisk Samfund for Sønderjylland, ekspeditionen, Haderslevvej 45,
6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83. Giro 5 04 26 82.
Se nærmere side 283.
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Czar Nikolaj II (1896-1917) og czaritsa Alexandra. De er antageligt malet efter forlæg
måske en medaljon båret om halsen af en af czarens trofaste soldater.

Czaren i hønsehuset
AF INGE ADRIANSEN

En meddelelse om hidtil ukendte kalkmale
rier kan gøre de fleste museumsfolk spændte.
I januar indløb en sådan besked til Museet
på Sønderborg Slot. Spændingen blev ikke
mindre på grund af den - for kalkmalerier
- noget usædvanlige placering. Fundet var
ikke gjort i en af egnens kirker, men i hønse
huset ved en alsisk proprietærgård. Hermed
var alderen givet på forhånd; hønsehuset var
nemlig en tidligere landarbejderbolig, der
havde tjent som indkvarteringssted for til
fangetagne russiske soldater under første
verdenskrig.
Ved en besigtigelse i hønsehuset på Rumorhsgård foreviste gårdejer Kr. Iversen to
store ovale portrætter, malet al fresco og
1979-8

helt øjensynligt forestillende czar Nikolaj II
af Rusland (regent 1894-1918) og czaritsa
Alexandra. Portrætterne havde kun været
overkalket få gange, og de fremtrådte med
klare stærke farver. Det var en ret ejendom
melig oplevelse at møde det hellige russiske
kejserriges sidste herskerpar midt på Als og
omgivet af klukkende høns.
Men malerierne er langtfra de eneste vid
nesbyrd, som er efterladt i Sønderjylland af
krigsfanger under den første verdenskrig.
Landsdelen var dengang en del af Tyskland,
og befolkningen blev derfor direkte inddra
get i opgøret mellem stormagterne. Straks
efter krigsudbruddet i 1914 blev der på
grund af militærindkaldelser stor mangel på
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Hønsehuset på Rumohrsgård, hvor Czaren og czaritsaen har til huse blandt klukkende høns.

arbejdskraft, især i landbrugsegne som Nord
slesvig. Mens der i industriområder var mu
ligheder for at inddrage ledig, kvindelig ar
bejdskraft, kunne dette ikke lade sig gøre
inden for landbruget, hvor de fleste kvinder
i forvejen havde en arbejdsdag, der var lige
så lang som mændenes. Samtidig var det af
gørende, at produktionen opretholdtes, og
regeringen besluttede derfor at overføre
krigsfanger fra fangelejre til civilt arbejde,
især inden for landbruget. Herved løstes
også store forsyningsmæssige problemer. Al
lerede i efteråret 1914 var der på Østfronten
taget op mod 100.000 russiske soldater som
fanger, og det var meget vanskeligt at skaffe
blot den mest nødvendige ernæring til fan
gerne. Det var derfor meget udsultede rus
siske soldater, som i løbet af vinteren 1914r15 blev udstationeret hos de sønderjyske
bønder. En landsbys krigsfanger boede ofte
i en centralt beliggende barak eller landar
bejderbolig, og de gik hver morgen til deres
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respektive arbejdssteder. Ganske vist skulle
hver gård - for at hindre flugtforsøg - af
hente sin krigsfange; men efterhånden som
den eneste hjemlige arbejdskraft var børn,
kvinder og aftægtsfolk, slækkedes der på
reglerne. Desuden var der jo også mulighe
der for flugt under stald- og markarbejdet.
På gårdene uden for landsbyerne skulle
krigsfangerne sove i et aflåset karlekammer
med tremmer for vinduerne. Men denne be
stemmelse tolkedes efter arbejdsgivernes
temperament ligesom de strenge regler om
krigsfangernes kost. De måtte naturligvis
ikke leve bedre end de tyske soldater ved
fronten. Men de fleste husmødre lod hånt
om reglerne ud fra den tankegang, at de
folk, der udførte det hårdeste arbejde, havde
krav på en ordentlig kost som den øvrige
husstand. Trods myndighedernes trusler om
at trække krigsfangerne tilbage fra gårdene
og således straffe hele landsbyer kollektivt,
blev fangerne alligevel oftest behandlet på

Czarens portræt på væggen er det bedst bevarede
trods flere overkalkninger.

lige fod med andre tjenestefolk og spiste med
ved familiens bord. De steder, hvor behand
lingen var mest i overensstemmelse med for
skrifterne, var på de største gårde, der var i
rigstysk eje.
Rumohrsgaard ejedes under første ver
denskrig af en westphalisk baron, men blev
drevet af en sønderjysk forpagter. Der synes
at have været et godt forhold mellem de ca.
16 russiske krigsfanger og gårdens forpagter
og forvalter. Krigsfangerne overvågedes af
to ældre landstormsmænd, som kun var in
teresseret i, at alt forløb gnidningsløst. Ar
bejdsdagen var i reglen 10 timer i ugens 6
dage, og om søndagen var kun pasning af
dyrene. Søndagene anvendtes ellers til fri
tidssysler; et karakteristisk træk for russiske
fanger over hele landsdelen var deres fingersnildhed, og talrige bevarede gaver til den
lokale befolkning fortæller herom: Ting af
træ som legetøj, uroer, kors og blomster
pinde, glasmosaikarbejder, urkæder af heste
hår og smykker af blik. På en nærliggende
proprietærgård, Gammelgaard, fremstillede
fangerne to balalaikaer og gav underhold
ning om søndagen.
Det kan måske undre, at de russiske krigs
fanger ikke foretrak at male et religiøst mo
tiv fremfor czarparret på deres væg. Mange
russiske soldater medbragte en lille ikon eller
bar en medaljon med Jomfru Maria om hal
sen, også efterladte feltbibler vidner om re

ligiøsitet. Selvom czar Nikolaj II i dag må
vurderes som en både svag og ubetydelig
monark, så var han dog omgærdet af sym
pati fra store dele af den uoplyste bonde
stand, der udgjorde 9O°/o af befolkningen i
det russiske kejserrige. Ved krigsudbruddet
lod både arbejder- og bondemasserne sig på
virke af den nationale propaganda, der især
formidledes af præsterne. Den århundred
gamle, helt religiøse hengivenhed for czaren
fængede på ny blandt jævne folk. Dobbelt
portrættet i hønsehuset er et udtryk herfor.
For maleren og hans medfanger må det have
været svært at forstå udviklingen i Rusland
efter oktoberrevolutionen. Krigsfangerne
vendte hjem i løbet af 1919, midt under bor
gerkrigen - et år efter czar-familiens hen
rettelse i Ural.
Litteratur: Folk og kultur. Årbog for dansk
etnologi og folkemindevidenskab, 1974. p. 7689.
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Jørgen Lauritsen Monrads våben, udført i reliefbroderi på et
alterklæde fra Åstrup kirke. Over det hjelmede våben ses præ
stens initialer DIM, hr. (dominus) Jørgen (Lauritsen) Monrad.
Jørgen Monrad, gift med Anna Davidsdatter Monrad, var den
første af sin slægt i Astrup, sognepræst 1659 til 1675. Haderslev
Museum foto.

Præstefamilien Monrad i Åstrup
AF LARS H. HENNINGSEN
Udfra de usædvanlig righoldige oplysninger
om samtiden, som præstesiægten Monrad
gennem et århundrede har indført i Åstrup
kirkebøger, skriver arkivar Lars Henningsen,
Åbenrå, om glædelige og sørgelige begiven
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heder i sognet og slægten i 1600- og 1700tallet.

I dag som for århundreder tilbage snor
Åstrupvej sig ud langs nordsiden af Haders

lev fjord. I Neder Åstrup deler den sig. Føl
ger man vejen mod Vonsbæk, kommer man
snart forbi Åstrup kirke. Ret isoleret ligger
den i landskabet sammen med præstegården.
Her har sognepræsterne til Åstrup haft deres
virke gennem århundreder.
Præsterækken tæller flere fremragende
medlemmer. De var flittige som præster og
landmænd, men også i boglige sysler. I kir
kebøgerne har de noteret stort og småt fra
sognet: om kirkegang og kirkelige handlin
ger, om begivenheder i den nære og fjernere
familie og i Haderslev, ja endog om krig,
fred og storpolitik. Kirkebøgerne1 er bevaret
helt fra 1574, omend med lakuner, og med
deres usædvanlige fylde af oplysninger er
de en enestående kilde til sognets og egnens
personalhistorie. De indeholder langt mere
end kirkebøger i almindelighed. Derfor er
Astrups ældste kirkebog 1574-1617 da også
udgivet på tryk.2
Sognets kirkebøger fra perioden 1675 til
1763 er, vel på grund af det betydelige om
fang, endnu ikke udgivet. Men de er ikke
mindre værdifulde af den grund. De giver et
utroligt alsidigt indblik i en præstefamilies
tilværelse gennem næsten et helt århundrede
på begge sider af år 1700. På grundlag af
især kirkebøgerne vil jeg i det følgende for
søge at tegne et billede af de mennesker, som
i perioden 1675 til 1762 færdedes i Åstrup
præstegård. Ikke blot et persongalleri, også
et miljø- og tidsbillede kan fremtrylles ad
denne vej.
Gennem mere end et århundrede, fra 1659
til 1762 residerede familien Monrad i Åstrup
præstegård. Den første af slægten, Jørgen
Lauritsen, var født i Kerteminde som søn af
en rådmand Laur. Jørgensen. Som kapellan
1. I landsarkivet, Åbenrå. Oplysningerne i det
følgende bygger, hvor andet ikke angives,
på kirkebøgerne.
2. Schriften des Vereins fur schlesw.-holst.
Kirchengeschichte 2. rk. VII (1918-25) s.
434 ff.

hos David Monrad i Ketting giftede han sig
med sognepræstens yngste datter Anna, og
»Monrad« blev herefter slægtens faste fa
milienavn. Det blev imidlertid ikke på Als
Jørgen Lauritsen Monrad slog sig ned. 1659
fik han embedet i Åstrup, og her fandt slæg
ten sig hjemme. Efter Jørgen Lauritsen Mon
rad fik sønnen Johannes og derpå sønnesøn
nen Jørgen (Georg) kaldet, og gennem tre
generationer lykkedes det familien at knytte
faste forbindelser til flere af de mest frem
trædende slægter i Haderslev og omegn.
Slægtens første mand i Åstrup fremtræder
ikke for os med så klare træk som de to
efterfølgere. Pastor P. Rohde fortæller i sin
bekendte bog om Haderslev amt, »Samlinger
til Haderslev Amts Beskrivelse« (1775), at
han var en mand af litterær dannelse, men
samtidig at han havde svært ved at opfylde
sine økonomiske forpligtelser.3
I 1675 døde han, og den 25. juli samme
år blev sønnen Johannes Monrad indsat som
sognepræst i Åstrup. Præget af en udviklet
historisk sans anlagde Johannes Monrad
straks dagen efter en ny kirkebog. Her ind
førte han fremover ikke blot alle kirkelige
handlinger og altergæster, men han brugte
bogen næsten som en fortrolig dagbog. Fra
1675 er det derfor muligt at få et nærmere
indblik i forholdene i Åstrup præstegård.
Især giver kirkebogen et endnu mere levende
billede af Johannes og Jørgen Monrads ka
rakter og idealer end man får ved at læse det
»testamente« fra Johannes Monrad til søn
nerne, som er trykt hos Rhode og Giessing.4
I kirkebogen indførte han også de mange
skrivelser fra øvrigheden, som han fik til
sendt til bekendtgørelse. De giver et levende
indtryk af en præsts mangeartede virke, ikke
blot som sjælehyrde, men også som statsmag3. P. Rhode: Samlinger til Haderslev Amts Be
skrivelse, 1775, s. 273 f.
4. P. Rhode, op. cit. s. 275 ff.
Christopher Giessing: Danske, norske og is
landske Jubel-Lærere, bd. 3, 1786, s. 183 ff.
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tens lokale repræsentant. Lad os altså med
kirkebogen ved hånden se inden for i Åstrup
præstegård.
Johannes Monrad

Da Johannes Monrad i 1675 var kommet i
fast stilling, kunne han stifte familie, og den
12. september 1676 indgik han ægteskab
med Dorothea Elisabeth Klinge. Herved blev
præsten ved familiebånd knyttet til en af de
mest indflydelsesrige slægter i Haderslev.
Svigerfaderen var borgmester og hospitals
forstander Anton Klinge. Borgmesteren, som
beboede det smukke hus Slotsgade 20, var
en velbeslået mand. Det fremgår bl.a. af, at
han ved sin død i 1676 blev bisat i det arve
lige gravkapel, han havde ladet indrette i
nordre halvdel af domkirkens processions
gang.5
Anton Klinges børn kom godt i vej.6 Søn
nerne blev sat til at studere og flere nåede
vidt: sønnen Anton (død 1695) blev ride
foged i Haderslev herred og overtog huset i
Slotsgade. Sønnen Fridrich Klinge (død 1699)
blev præst i Halk og Just Klinge døde 1707
som byfoged i Haderslev. Sønnen Key Klinge
drog til København, hvor han drev det til at
blive rådmand.7 Døtrene blev godt gift:
Anna Sophia Klinge således i 1694 med far
ver Johan Bahnsen i Haderslev.8
Johannes Monrad havde altså fået foden
5. Danmarks Kirker bd. XX s. 190 f.
6. Th. O. Achelis: Haderslev bys borgmestre,
i: P. T. 9. rk. 5, 1932, s. 136.
7. Bobé: Petrigemeinde, 1925, s. 435, 500-1.
8. Johan Bahnsen, d. 1701, var søn af farver
Hinrich Bahnsen, d. 1688, over hvem et
epitafium hænger i Haderslev domkirke.
Efter Johan Bahnsens død førte enken Anna
Sophia Klinge farveriet videre. Fra Johan
Bahnsens broder nedstammer Bahnsenslægten i Åbenrå og Gråsten.
Se Th. O. Achelis: Die älteste Haderslebe
ner Färberei, i: Heimat-Blätter aus Nord
schleswig 1943, s. 17-19. S. O. Brenner:
Bahnsen, i: P. T. 9. rk. 2, 1929, s. 190 f.
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under eget bord, og målbevidst gik han i
gang med at sikre sin og efterkommernes til
værelse. Han var næppe i tvivl om målet
med sit liv: præstegården skulle befolkes af
børn, og de sønner Gud måtte give ham
skulle holdes til bogen, så de kunne følge i
faderens fodspor. Den ældste søn skulle, som
han selv havde gjort det, overtage faderens
embede. Til gavn for efterslægten gjaldt det
om at skabe gode materielle forhold for
Åstrup-præsten. Også døtrene skulle have en
passende opdragelse, så de kunne blive godt
gift og komme i gode økonomiske kår. Sam
tidig erkendte Monrad, at et godt forhold til
de mægtige i samfundet - konge, embedsmænd og adel - var en nødvendig forudsæt
ning for at opnå embede og fremgang. Der
for betonede han i sit testamente til sønnerne
i 1705, at de i studietiden skulle se at opnå
plads som huslærere hos præster eller ade
lige, at de skulle optræde ærbødigt og senere
gå forsigtigt og mådeholdent frem. At Johan
nes og Jørgen Monrad fik det bedste forhold
til lokaladministrationens højeste embedsmænd viser kirkebogen klart.
En nøgtern, handlekraftig, økonomisk og
myndig mand var Johannes Monrad. Men
han var også en mand af solid lærdom. Fra
studietiden i Haderslev, Lübeck og Königs
berg beherskede han latin og græsk uden
besvær. Han glædede sig ved studerekamme
rets sysler og morede sig hele livet med at
forfatte vers på latin og tysk. Desuden havde
han en udpræget historisk sans. Den klas
siske dannelse var ham ikke nok. I studie
tiden havde han gennem 3V2 år som hus
lærer i et fornemt hus fået lejlighed til at
dyrke historisk litteratur og til at læse aviser.
Det havde vist ham betydningen af en almen
historisk-politisk orientering. Han opfordre
de derfor sønnerne til - ved siden af latin,
græsk og poesi - at læse historiske værker
og aviser og skaffe sig viden om »politiske
sager«, så de ikke skulle sidde »stummere
end fisk« i selskaber.9
9. P. Rhode, op. cit. s. 278.

Udsnit af Astrup kirkebog
1718. Øverst fortæller Jørgen
Monrad om et selvmord i
Haderslevs patriciat:
Hr. Michael Prid. Petersen,
16-mand og deputeret borger
i byen, har såret sig selv
dødeligt med en pennekniv.
Ved Guds nåde har han dog
levet nogle dage og er
kommet til erkendelse af sin
synd, er død og blevet be
gravet med alle ceremonier.
Derpå anfører Jørgen
Monrad altergæsterne
d. 1. maj - deriblandt fade
ren, han selv og præstekonen
- det var nemlig pastor
Klinge fra Vonsbæk, som
holdt prædiken.
Til sidst skildrer Johannes
Monrad sit barnebarns død.

Dette råd fulgte han selv i praksis. Sognets
lille verden var ham ikke nok. Gennem avis
læsning fulgte han med i tidens begiven
heder hjemme og ude. Alt betroede han dag
ligt til kirkebogen - i den skulle efterkom
merne kunne følge hans færden og verdens
gang og få et eksempel til efterfølgelse.

Tidens vigtigste aviser blev holdt i Åstrup
præstegård - Hamburger Relations Courier,
Altonaer Mercurius, Reichs Post Reuter m.fl.,
og Johannes Monrad og senere sønnen Jør
gen noterede i kirkebogen hvad de havde
læst. I 1737 anlagde Jørgen Monrad endog
en særlig bog til avisuddrag.
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Præst ved hoffet

Bemærkelsesværdige begivenheder på Haderslevegnen blev også noteret. Kongefami
liens hyppige ophold i Kolding og Haderslev
tiltrak sig altid opmærksomhed, og kong
Frederik 4.'s kærlighedsaffærer var ikke
ukendte for Åstrup-præsten. Den 16. juli
1712 noterede han: »Drog kong Frederik IV
ud igen til (krigs) folket, som var forsamlet
ved Rendsborg, efter at han havde antaget
frøken Reventlow til sin amour, som var den
5. i tallet«.
Når kongefamilien var på Haderslevegnen, blev udvalgte præster udskrevet til at
prædike for de høje herskaber. I 1711-12
opholdt dronningen, kronprinsen, prinsesser
ne og hofs taben sig på Kolding slot, og Jør
gen Monrad måtte gentagne gange prædike
for hoffet. Det var en ære, som blev taget
højtideligt. En prædiken for de kongelige
herskaber var som en eksamen. Bestod præ
dikanten med glans, ville den kongelige nåde
skinne over den tro tjener. Der blev lagt stor
flid i de »kongelige« prædikener. Men ikke
altid blev fliden belønnet. I 1706 noterede
Johannes Monrad således: »D. 23. juni skrev
provsten til ham (sønnen Jørgen), at han
førstkommende søndag om eftermiddagen
skulle prædike for kongen, hvortil han også
(blev) færdig. Men kongen drog hurtigt efter
mønstringen til Kolding, og således arbej
dede han forgæves (et sic frustra laboravit).«
Kulde, krige og henrettelser
Betragtninger over usædvanlige vejrforhold
veksler i kirkebogen med oplysninger om
troppebevægelser under den store nordiske
krig. Vinteren 1708-09 var så streng, at
»kulden fra d. 7. til d. 22. jan. 1709 steg til
93, 96 ja d. 13. jan. til 100 grader på termo
metrene ... Man kørte fra København til
Haderslev (sc. på isen) i karosser med firspand. Vin, brændevin og anden spiritus frøs
sådan, at flaskerne sprang. Og vi måtte
lægge øl, brød og andre sager ind i den
varme stue«.

264

Krigen medførte øgede byrder for alle,
også den velstående præst, og i kirkebogen
fik hans harme luft. Den 5. februar 1712
noterede han: »Betalte vi krigsskat. Forrige
år gav vi 37 mk. 2 sk. Denne gang 60 mk.
2 sk. Det kan vi takke provsten for, som med
magt pånødte os 8 rdl. Jeg har befalet Gud
hævnen«. - Forhåbentlig har provsten ikke
gennemset kirkebogen ved næste visitats!
Datidens blodige retshåndhævelse blev
også fundet værdig til omtale, og flere hen
rettelser nævnes. I september 1690 havde
Knud Kelet i Haderslev myrdet sin søster,
dennes to døtre og en tjenestepige. Hans
endeligt den 6. september 1690 blev skildret
med disse ord: »blev Knud Keleth justificeret, at efter at han tre gange med gloende
tænger var nappet, blev hans ben og bryst
synder slagen, hans hånd og hoved afhugget
og sat på en stage. Salve justitia« (vær hil
set, du retfærdighed).
Den 18. januar 1736 var det en rytter i
oberst Neubergs regiment, som blev halshug
get på torvet i Haderslev, fordi han i vrede
var kommet til at kvæle en af sine kamme
rater. Og det berettes, hvorledes pastor
Zwerg fra Moltrup-Bjerning og diakonen i
Haderslev Lorenz Holm den 7. oktober 1750
fulgte en kvinde, som i fødslen havde myr
det sit eget barn ved Thyrashul, til retter
stedet i Gram herred. Her blev hun halshug
get og begravet ved bakkens fod. Ja, tidens
retshåndhævelse var ikke blødsøden.
Præst og sogn

Læsningen og interessen for livets gang i indog udland betød dog ikke tilsidesættelse af
det praktiske livs krav. Umiddelbart efter sin
udnævnelse gik Johannes Monrad i gang
med at forbedre præsteboligen. Stuehuset,
som for en del blev vedligeholdt af sognet,
og den vestre lade var kun ca. 30 år gamle,
men den søndre lade var gammel og forfal
den. Allerede 1675 lod han brønden forny,
derpå blev laderne repareret og tækket med
nyt tag. Høhuset og bulhuset blev også tæk-

Nedgang til den nordre krypt i Haderslev domkirkes processionsgang. Den store lås på døren var
prydet af et reliefmono gram F K, sikkert for Friedrich Klinge, byfoged i Haderslev, d. 1767, gift
med Dorothea Elisabeth Monrad. Bag døren lå Klinge-slægtens gravkrypt, hvor bl.a. Johannes
Monrads svigerfader Anton Klinge, d. 1676, blev stedt til hvile. Nat. mus. fot. 1944.

ket, og han sørgede for reparation og nybyg
ning ved de to lejehuse, som lå på hustoften.
Sognet lod stuehuset tække, og i 1695 kunne
Monrad stolt notere i sin kære kirkebog: »og
havde jeg nu ladet den ganske præstegård
rundt omkring om tække; og må nu efter
kommerne forbedre«.
Samtidig med at præsten således sørgede
for præstegårdens vedligeholdelse, holdt han
vågent øje med, at bønderne ikke krænkede
embedets jorder eller indtægter. Disse var
ikke ubetydelige, f.eks. havde præsten ret til
at græsse 26 høveder på bymarken. Gentag
ne gange kom det til uenighed mellem sog
nebønderne og præsten om dennes græs
ningsret, og også præstens inddigning af
nogle marker førte til uenighed.
Johannes Monrad var en myndig og selvbe
vidst herre. Ved præstegården var der en ret
stor indhegnet hustoft. Man kunne der høste
ca. 18 læs hø og græsse to eller tre køer, og
præsten holdt stærkt på ejendomsretten. I
1705 lod Chr. Gymos et hus bygge på nabo

toften til bolig for Hans Graver. Den gamle
Johannes Monrad var straks på vagt. Han
spurgte »hvor deres kirkesti eller vej skulle
være? Thi over min toft tilstede jeg det
ikke«. Svaret lød, at man ville følge den
gamle vej over Jærnet. Dermed var Monrad
vel tilfreds. Fortsat holdt han dog godt øje
med sine sognebørn og lod sig i 1724 trøste
med følgende sentens: »Præstefjender rives
bort på livets midte og før de ser sig om«.
Præstefamilien

I selve præstegården myldrede det til enhver
tid af flere generationers liv. De unge præste
folk, Johannes Monrad og Dorothea Elisa
beth Klinge, var end ikke alene i de første
år efter brylluppet i 1676. Johannes Monrads
mor Anna døde først i 1694, og også præ
stens søstre, Catharina, Eleonora og Rachel
blev boende i fædrenehjemmet, indtil stands
mæssige ægteskaber førte dem i sikker havn.
Præstens yngre broder David var under ud
dannelse, men 1679 hjemkommet fra studier
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i Wittenberg og København opholdt han sig
undertiden i præstegården, hvor han hjalp
broderen med de kirkelige handlinger. 11681
fik han embede på Amrum. Også herefter
holdt brødrene forbindelsen vedlige. Indtil
sin død i 1694 kom David på besøg hos bro
deren, en enkelt gang medbringende lække
rier som østers. De er sikkert blevet nydt ved
et hyggeligt familiebord.
Forbindelsen til konens familie, den ind
flydelsesrige slægt Klinge, var intim. Johan
nes Monrad var således til stede ved sviger
faderen, Anton Klinges dødsleje i 1676, og
han fulgte de større begivenheder i konens
familie. Ofte kom hendes søskende på besøg
i Åstrup præstegård, og de optrådte som fad
dere til Monrads børn. Endog broderen Key
Klinge, som var rådmand i København, kom
på besøg.
Lidt efter lidt kom der småfolk i huset.
Først tre døtre, Anna Elisabeth, Anna Catha
rina og Sophia Elisabeth, derpå to sønner
Jørgen (Georg), f. den 19. juni 1684, og en
delig Anton, f. den 14. december 1685. Der
med var arvefølgen sikret, og der kom ikke
flere børn. Med fem børn var der nok at se
til i husholdningen for præstekonen, omend
præsten selvfølgelig holdt tjenestepiger og
en svend til landbruget.

Præsten på frierfødder
Det var derfor en katastrofe, da Dorothea
Elisabeth Klinge døde i 1695. Hvem skulle
nu sørge for »de uopdragne børn«, indtil en
ny generation kunne rykke ind i præstegår
den? Præsten måtte nødvendigvis have en
ny kone i huset, og allerede et år og nogle
uger efter den første kones død havde han
fundet den udkårne: en meget velstillet enke
fra patriciatet i Haderslev, nemlig den 52årige Gertrud Musmann, enke efter depute
ret borger Christopher Musmann og datter
af borgmester Just Lauenstein, hvis epitafium
endnu hænger i Haderslev domkirke. Søndag
den 19. juli 1696 opsøgte han Gertrud og
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hendes mor i Haderslev og friede. Han lagde
kortene på bordet, og fremførte, at han
for sine »udragne børns og husholdnings
skyld« »efter suk og bøn til Gud« havde
kastet sin hu og hjerte på hende. Hvis hun
ville ægte ham ville han »i fremtiden som en
ærlig mand hende forsørge sålænge som
både jeg og hun levede. Jeg begærede hver
ken gods eller pendige, men ikkun hendes
person; og måtte hun hendes middel og for
mue gerne til hendes børns bedste anvende
og beholde, thi jeg intet deraf i ringeste måde
begærede«. Et meget realistisk frieri må man
sige! Men desværre lod Gertrud Musmann
sig ikke straks lokke. 14 dage efter talte
Johannes Monrad atter med hende »alene udi
kirken, der hun ville gå ud af den nørre dør,
der hun lod sig forstå, at hun havde besluttet
at forblive i hendes enkestand og kunne ikke
forstå sig til nogen vidtløftig husholdning.
Hvortil jeg svarede: Så ønsker jeg af hjertet,
at Gud fremdeles ville være Eders ligesom
alle enkers forsvar og forsørgere, og vil jeg
dog blive Eders ven og forbeder hos Gud og
skiltes fra hverandre«. Megen resignation
gemmer sig i disse ord.
Johannes Monrad havde fået en kurv, men
alt håb var dog ikke ude. Præstens søster
blandede sig i sagen, et nyt møde kom i
stand, hvor Monrad atter forsikrede, at det
ikke var Gertruds gods eller guld, han var
ude efter »men ikkun hende og hendes per
son, som jeg som en ærlig præstemand ville
elske, ære og forsørge sålænge som hun le
vede, og efter min død skulle hun have hen
des rigelige underholdning, at hun ingen
skulle trænge til, aleneste at hun ville være
mig en tro medhjælp og mine umyndige børn
en god moder og hjælpe til at et af dennem
måtte blive ved stedet«. Nu sagde Gertrud
ja, »såsom det syntes at være forseet af
Gud«, »hvorpå hun gav mig hånd, tog mig
i favn og vi kyste hverandre«. - Man skal
vist lede længe efter en så oprigtig og snus
fornuftigt skildret forlovelseshistorie. Alt
endte godt: »D. 10. sept. bleve vi ... copu-

lerede udi Jost Musmanns hus og gjorde os
et lidet men honnet bryllup«.10
Gode kald til sønnerne

Atter var der en husmoder i præstegården,
og kræfterne måtte nu sættes ind på at sikre
børnene en god opdragelse og livsstilling.
Sønnernes uddannelse kom i første række.
Hjemmeundervisningen begyndte tidligt,
derefter gik vejen til latinskoler nær eller
fjernt. Knap 12 år gammel blev Jørgen Mon
rad sendt til sognepræsten i Sommersted,
Peter Wøldike, som netop på denne tid be
gyndte at opbygge den i tiden indtil 1750
så besøgte Sommersted latinskole.11 Efter tre
års undervisning her drog Jørgen år 1700 til
gymnasiet i Lübeck, og i 1702 dimitteredes
han fra latinskolen i Haderslev. Herpå fulgte
to års studier ved universitetet i Rostock, og
i august 1705 kunne han indtræde som fade
rens adjunkt i Åstrup. Johannes Monrad op
nåede altså uden besvær at den ældste søn
kunne »blive ved stedet«.
Helt så let gik det ikke at få den anden
søn, Anton, befordret til embede. 1705 di
mitteredes han fra Haderslev, besøgte derpå,
ligesom broderen, universitetet i Rostock,
hvorpå han den 3. oktober 1707 lod sig
eksaminere af provsten i Haderslev. Han var
nu godkendt til at betræde prædikestolen, og
i den følgende tid hjalp han ved gudstjene
sterne i Åstrup. Faderen var stolt af sine søn
ner og den 8. januar 1708 kunne han notere
i kirkebogen: »der skete noget sjældent, idet
min ældste søn forrettede dåben, den yngste
prædikede og faderen holdt barnet«.
Men desværre ventede et embede ikke lige
om hjørnet. Anton Monrad drog derfor i
1709 til universiteterne i Wittenberg og Kø
benhavn. Her holdt han den 13. januar 1711
sin dimis-prædiken i Petri kirke og fik sin
attestats. En kort overgang tog han plads
10. Jfvr. Carsten Petersen: Slesvigske præster,
1938, s. 80 f.
11. Th. O. Achelis: Sommersted latinskole, i:
P.T. 8. rk.4, 1925, s. 233 ff.

hos en hofjunker i residensstaden. Under den
farlige pest i 1711 fortrak han dog til
Åstrup, og nu måtte alle kræfter sættes ind
på at finde et embede. Faderen og broderen
gjorde deres bedste. De opsøgte flere gange
biskop Muus fra Ribe, vel med tanke på et
embede i Tøminglen. Det lykkedes dog ikke.
Først i 1713 viste chancen sig.
Præsten i Gi. Haderslev, Jens Ravn, lå
alvorligt syg og bad om at få Anton Monrad
som medhjælper. Allerede tre dage efter, den
10. august 1713, døde han, og straks drog
Anton Monrad sammen med præsten i Hop
trup, Johann Mayland, til Slesvig for at
overrække kongen, Frederik 4., en ansøgning
om Gi. Haderslev præstekald. En tid fuld af
spænding fulgte. Sidst i september var håbet
ved at svinde, men så den 29. september
kom der gode nyheder:
Selveste amtmanden over Haderslev amt,
Chr. Detlev Reventlow, havde anbefalet den
unge Monrad, og kongen agtede derfor at
give ham embedet. Anton drog straks til
Rendsborg, aflagde med godt resultat em
bedseksamen for generalsuperintendenten, og
den 10. oktober underskrev kongen på Gottorp Anton Monrads bestalling som sogne
præst i Gi. Haderslev. Hermed var det
kritiske punkt overstået - Key Klinge i Kø
benhavn sørgede for at bestallingen mod
sædvanligt gebyr blev indløst i Tyske Kan
celli, og 1. søndag i advent blev den nye
præst indsat i embedet af provsten og amts
forvalteren. Det var en stor dag for faderen,
Johannes Monrad. Han noterede i kirkebo
gen: »Samtlige herredspræster mødtes ... og
gratulerede ham og mig, som nu kunne se
alle sine børn vel forsørget«. Kun en ting
manglede - at Anton fik en kone. Det skete
da han den 22. november 1714 ægtede for
mandens enke, Christina Ravn.
Solide ægtemænd til døtrene
Nu var sønnerne vel forsørget, og døtrene
stod for tur. Med den ældste, Anna Elisa
beth, f. i august 1678, led den værdige præst
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en alvorlig skuffelse. Den 5. februar 1696
noterede han i kirkebogen: »(denne dag) var
en bedrøvelse for mig. Da fik jeg nemlig fra
hr. Friedrich Klinge (præst i Halk) og hr.
Joh. Dosser (diakon i Haderslev) tidende om
min ældste datter. Hvorpå hun øjeblikkeligt
forlod huset, og jeg så hende aldrig mere i
denne verden«. Tre dage efter blev Anna
Elisabeth viet til Peter Nielsen Branderup af
Kabdrup. Mere fortæller faderen ikke - noget
i præstens øjne frygteligt må være sket, så
han har måttet forstøde datteren. Mon ikke
hun har forbrudt sig mod den tids strenge
forståelse af det 6. bud? Vi ved det ikke, men
i alt fald var datteren nu udelukket fra fami
lien. Kun én gang omtales hun. I 1708 skrev
faderen i kirkebogen - på græsk og latin! at hans fortabte datter var blevet begravet »Gud være deres sjæle nådig«. Hendes synd
må have været stor - og som straf er hun
også blevet glemt af eftertidens genealoger.12
Med de to andre døtre var den omsorgs
fulde fader mere heldig. Anna Catharina
blev den 7. juni 1708 viet til herredsfoged i
Nørre Rangstrup herred Lorentz Bertelsen
(1684-1757), hvis søster Hilleburg den 14.
juni samme år blev gift med Jørgen Monrad.
Den yngste datter Sophia Elisabeth blev i
præstemiljøet. I julen 1710 kom bysekre
tæren i Haderslev Nicolai Freuchen til præ
stegården og ansøgte på sin søn Jørgen Albrechts vegne om Sophia Elisabeths hånd.
Han fremlagde et frierbrev fra sønnen, der
nylig var ansat som kapellan til den tyske
kirke i Fredericia. Pastor Monrad (og datte
ren?) indvilgede, og glad (?) satte Sophia
Elisabeth forlovelsesringen på fingeren. Fa
deren drog nu til Fredericia, købte hus til de
to unge, og den 7. maj stod brylluppet. Også
den yngste datter var kommet i havn.
Men ak, lykken varede kun kort. Den 19.
maj 1714 døde Jørgen Albrecht Freuchen.
Straks satte familien sig i forbindelse med
hans efterfølger, Johan Ratenbur g, søn af
12. P. T. 9. rk. 5, 1932, s. 136. Giessing bd.3,
1786, s. 203.
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sognepræsten i Tinglev. Det lykkedes, og
den 27. juni 1715 fejredes brylluppet mellem
de to. Den gamle præst var glad og noterede
i kirkebogen: »Blev således min yngste dat
ter Sophia Elisabeth en ung enke; omendskønt Gud og jeg sørgede for hende, at hun
blev ved brødet og fik efter et års forløb en
from mand igen«.
Fremtidshåbet brister
Johannes Monrads jordnære ønsker om at
få børnene godt forsørget gik altså i opfyl

delse. Hans måske inderligste håb - at slæg
ten kunne forblive i Åstrup præstegård også
i flere generationer fremover - måtte han
imidlertid se gjort til skamme. Jørgen Mon
rads første barn, sønnen Johannes (f. den 29.
september 1709) døde som spæd, men den
17. november 1714 kom en ny lille Johan
nes til verden. Han blev bedstefaderens og
forældrenes øjesten. Kun 3V2 år gammel
huskede han en tekst, blot den var fortalt
2 eller 3 gange, han kendte adskillige hun
drede ord, mange skriftsteder på tysk og
latin, og den apostolske trosbekendelse. Han
kunne fortælle historierne om Adam og Eva,
Jonas, Joseph osv. og spurgte ofte om hvad
englene og himmeriget var. Med en så tid
lig udvikling ville han på fremragende vis
kunne gå i fædrenes fodspor. Men i maj
1718 kom han en dag glad og frisk hjem fra
skole - blev pludselig voldsomt syg, og knap
2 dage senere var han død. Det var et be
døvende slag. Grænseløs sorg greb familien.
O miserere (Herre forbarm dig)! udbryder
bedstefaderen i kirkebogen, og da barnet den
10. maj under provstens trøstende ord blev
stedt til hvile i kirken ved siden af den før
stefødte søn, havde faderen sikkert svært
ved at finde trøst i tanken om at barnet af
sin sande fader var kaldt ind til den evige
salighed og lykke. Det var svært at se, at den
almægtige ville vende alt til det bedste.
Skæbnen var hård, og vi aner, hvor svært
det var for Jørgen Monrad at bevare troen
på Guds forsyn. Fremtidshåbet var slukt, og

der kom ikke flere sønner i præstegården.
Denne skuffelse har lagt en tung skygge
over Johannes Monrads sidste dage. Den 31.
oktober 1725 døde han 78 år gammel, efter
51 år som sognepræst i Åstrup og blev
»honnet« begravet i kirken i overværelse af
amtsinspektør (amtsforvalter) Bentzen, hus
foged og krigskommissær Simonsen og
mange præster. Et kapitel var slut, og Jørgen
Monrad var nu ene i præstegården med sin
hustru og to døtre.
Jørgen Monrad
Han havde helt gjort faderens grundsætnin
ger til sine, og med levende historisk sans
refererede han fortsat flittigt i kirkebogen
avisernes beretninger om begivenheder i indog udland. Også bemærkelsesværdige hæn
delser i omegnen blev omtalt. I 1740 hører
vi om en henrettelse i Haderslev: Jørgen Pohl
fra Bremen havde skåret struben over på sit
barn og måtte bøde med livet. Ledsaget af
provst Tychsen og archidiakon N. G. Sass
kørtes den stakkels synder i karet ud til ret
terstedet nord for byen. Først blev en salme
afsunget, og derpå faldt øksen over den for
masteliges hals. Kroppen blev lagt på hjul
og hovedet sat på stejle - en del nysgerrige
er nok valfartet ud til retterstedet i de dage?
Ellers er det mest familiebegivenheder, Jør
gen Monrad beretter om. Døtrene fik en pas
sende uddannelse - en overgang blev de in
formeret i Flensborg og blev derpå godt gift.
Den ældste datter Dorothea Elisabeth i 1732
med byfoged og hospitalsforstander Fried
rich Klinge i Haderslev. Brylluppet blev
fejret med maner i Åstrup præstegård. Amts
inspektør (amtsforvalter) Dauw og pastor
Lauge Wedel fra Nustrup (Anton Monrads
svigerfar) førte brudgommen, Jørgen Mon
rad og pastor Klinge fra Vonsbæk (brudgom
mens bror) førte bruden. Fru provst Fischer
og Anton Monrads kone sørgede for brude
folkenes påklædning, og for yderligere at
markere dagen blev der uddelt en på dansk
trykt bryllupssang. To dage efter, søndag

den 17. august, holdt provst Fischer visitats
i Åstrup - før og efter prædikenen var der
»galant musik«, og i præstegården holdt for
samlingen »et lystigt efterbryllup«. - Der
var stil over livet i præstegården, og det var
der også i Dorothea Elisabeths nye hjem i
Slotsgade 20. Det var byfoged Friedrich
Klinge som udstyrede huset med en del af de
smukke væg- og panelmalerier, som endnu
er bevaret,13 og ofte har han inviteret fami
lien fra Vonsbæk til fornemt selskab i sit
pragtfulde hus.
Den yngste datter Anna Apolonia blev
ligeledes godt gift, nemlig med den senere
borgmester Lütge Asmussen i Haderslev, d.
1747. Det var altså en kreds af fine menne
sker, Jørgen Monrad var placeret i. Da sviger
sønnen Lütge Asmussen døde i 1747 blev
liget således fulgt til graven i Åstrup kirke
af amtmand v. der Lühe, justitsråd, amtsfor
valter Schnell, husfoged og krigskommissær
Mathias Brandt og hele byens råd. Og det
skifte som blev foretaget efter borgmesteren
viser, at Monrads svigersøn havde været en
yderst velhavende mand.14
Jørgen Monrad blev gammel. Først i 1762
døde han, 78 år gammel, efter 57 år i embe
det. Da var alle hans søskende og alle hans
børn undtagen Dorothea Elisabeth forlængst
borte. Han følte sig gammel. I 1760 havde
han fået en kapellan, Ulrik Selmer, som se
nere blev præst i Vonsbæk. Men håbet om at
en Monrad kunne overtage embedet efter
ham levede sikkert stadig. I alt fald fulgte
han med levende interesse nevøen Johannes
Monrads uddannelse, og han oplevede, at
denne som kandidat prædikede i Åstrup kir
ke. Håbet blev dog ikke opfyldt. Året efter
døde Jørgen Monrad, og embedet gik ud af
familien. Efter 3 generationer, mere end 100
år, var den »Monradske æra« i Åstrup bragt
til afslutning.
13. Stine Wiell: Slotsgade nr. 20, i: Skalk 1976,
nr. 6 s. 8.
14. Landsarkivet i Åbenrå, Haderslev bys rets
betjentarkiv, skifteprotokol nr. 3.
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En harpenistinde
AF VELLO HELK

Man ved ikke meget om omvandrende harpe
virtuoser fra Napoleonstiden, men overarki
var, dr. phil. Vello Helk, Rigsarkivet, Køben
havn, har fundet harpenistinden Charlotte
Webers navn flere steder. Dels havde hun
selv en stambog, »et kulturhistorisk skat
kammer«, dels møder man hendes navn i an
dres stambøger, og endelig er der en række
avismeddelelser om hendes koncenter, alt i
alt så mange detaljer, at han har kunnet
kaste lys over en ellers upåagtet kunstner
skæbne.
I Sønderjysk Månedsskrift nr. 2 (1977) be
handlede Ellen Redlefsen vinhandler og gæst
giver Johan David Hartmeyers stambog i
Flensborgs bymuseum. Hun gjorde opmærk
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som på stambogens kulturhistoriske betyd
ning og fremhævede især ejerens kunstneri
ske udfoldelser. Hvis de personer, hvis nav
ne findes i Hartmeyers stambog, selv har
ført en stambog, er det sandsynligt, at Hartmeyer har gjort gengæld med en indførsel i
deres bøger. Dette har også ladet sig kon
statere i to tilfælde. I det sies vig-holstenske
landsbibliotek i Kiel er bevaret en stambog
efter legationsråd Heinrich Theophilus Chri
stian Hasse, søn af sognepræst Bendix Hein
rich Hasse i Barkau. Størsteparten af ind
førslerne stammer fra ejerens studietid i Kiel
og fra Gottorp 1769-73, men nogle enkelte
er gjort under hans ophold i Åbenrå 177778. Det drejer sig om i alt fire indførsler, af
J. H. Caspersen (9.3.1777), M. H. Liiders

/. D. Hartmeyers indførsel med tegning i H. Th. Chr. Hasses stambog.

(14.4.1777), advokaten Fr. Kamitz (3.1.
1777) og endelig af J. D. Hartmeyer (22.6.
1778), men allerede juleaftensdag \777 hav
de Hasse selv på Brundholm skrevet sit navn
i dennes stambog. Hartmeyer benytter i sin
indførsel et citat af Horats:
Wenn dich ein Unglück drückt, so zeige
dich unerschrocken und tapfer und ziehe
die geschwollene Segel, indem sich der
Wind dir gar zu günstig erzeigt, auch
weisslich ein.

Indførslen ledsages af en tegning, som fore
stiller et havareret sejlskib, som betragtes
fra kysten af to personer, der muligvis har
reddet sig fra skibet.1
Af de andre Abenrå-indførsler i Hasses
stambog findes Fr. Kanütz også hos Hart
meyer, skrevet i Hamburg 7.11.1776.

De fleste indførsler i Hartmeyers stambog
er fra tiden 1776-79. Fra den senere tid fin
des der kun nogle få, ofte med flere års mel
lemrum. Den sidste indførsel er af Charlotte
W. Weber fra Berlin, der den 11.2. 1795
skrev et inderligt vers:

1. På sin rejse fra Hamburg til København gjor
de købmandslærling David Friedrich Fehr fra
Mitau (1758-1803), senere dansk konsul i
Riga, i marts 1785 ophold i Åbenrå. I hans
stambog er dette besøg markeret ved ind
førsler af Ambrosius Heinrich Lange med sin
hustru Mette (24.3.) og J. D. Hartmeyer(25.3.).
Den sidste indførsel er ledsaget af en silhouet,
sandsynligvis af skriveren selv. Dette fremgår
af en oversigt over stambogens indhold, pub
liceret 1936 i »Familiengeschichtliche Blätter«.
Stambogen var dengang i familiens eje i Ost
preussen.
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Im stillen ungestörten Freuden
Durchwandle deine Lebensbahn;
ein Engel stärcke dich im Leiden
und schütze deinen Lebensplan:
Schön wie die ersten Frühlingskränze,
Sey deiner Tage hold geschick
Schön wie dass Abendroth so glänze
Dir einst im Alter noch dein Glück

og hun tilføjede:

Freundschaft ist Tonkunst der Seele!

Tilføjelsen er samtidig en hentydning til
hendes egen profession. Det drejer sig nem
lig om en harpenistinde, der sammen med
sin fader koncerterede i mange lande. Hen
des egen stambog i Kunsthåndværksmuseet i
Frankfurt a.M., påbegyndt i Mainz den 14.
11.1791 og afsluttet i Breslau den 6.8.1813,
indeholder ca. 600 indførsler, de fleste fra
Nordtyskland, men en del også fra München,
Ingolstadt, Stuttgart og Tübingen, og ikke så
få fra Slesvig og Holsten. I slutningen af
1794 kom hun over Ludwigslust, Glückstadt
og Itzehoe til Kiel. Der kan vi få supplerende
oplysninger fra det lokale »Wochenblatt zum
Besten der Armen in Kiel«, som blandt de
ankomne under 23.11. noterer: »Hr. Musi
kus Weber nebst. Dem. Tochter von Berlin«.
De logerede i det Rathlevske hus. Fra Kiel
kom de sidst på året til Rendsborg, hvor de
tilbragte julen, og i begyndelsen af 1795 gik
rejsen videre til Slesvig og Flensborg. I slut
ningen af januar nåede de til Haderslev,
hvorfra de kom til Åbenrå. Kort efter gav
hun en koncert i Flensborg, men 23. februar
var hun atter i Åbenrå, hvor Hartmeyer, hos
hvem hun antagelig logerede, gjorde gen
gæld ved at skrive i hendes stambog:
Bey allem Beyfall der Welt und bey
der Liebe der Fürsten
Muss der Gedanke Dir niemals entfliehen:
Dass das vollkommenste Glück
in einem reinen Gewissen;
Die wahre Hoheit im Herzen bestehe.
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I begyndelsen af marts var hun i Tønder og
rejste derpå over Rendsborg til det sydlige
Holsten. I maj var hun i Gliickstadt og Elms
horn og opholdt sig derefter i nogen tid i
Altona, før hun forlod hertugdømmerne.
Harpen var i det 18. århundrede endnu af
væsentlig betydning som husmusikinstru
ment. Det fremgår af stambogen, at Charlot
te Weber har ladet sit instrument klinge for
det højere selskab, for adelsfamilier, for lær
de kredse, for det højere borgerskab, supple
ret med gæstgivere, hos hvem hun har haft
logi. Hun hyldes ikke alene for sit udmær
kede spil, men også for sin beskedenhed og
behagelige væremåde. Af familier, der såle
des frembar deres hyldest, kan nævnes i Kiel
generalkvartermester Ludwig Jacob Binzer,
professorerne J. A. Nasser og Martin Ehlers.
I Rendsborg, hvor hun tilbragte julen 1794,
roses hun bl.a. af løjtnant Mylius, der var
musikdirektør.
I Flensborg lovprises hun af familien thor
Straten. Familiens unge søn Johan Jacob,
senere borgmester ligesom sin fader, beto
ner, at hendes spil blev beundret: »nicht in
Deutschland und Italien und Ungarn allein,
sondern auch in dem entfernten Norden«.
Opholdet i begge de sidstnævnte lande lader
sig dog ikke bevise gennem stambogsind
førsler - hvad Norden angår, så er Haders
lev den nordligste by. Der fremhævede rek
tor Anton Fr. Brinck og dennes hustru harpenistindens store talent.
Den 18.2. skrev i Flensborg sognepræsten
ved Mariekirken Matthias Fr. Paisen, en kras
rationalist, der selv har ydet bidrag til kirke
musikken, og hans hustru Margrethe Caro
line anerkendende ord om hende som kunst
ner og menneske. Fem dage senere kom J. D.
Hartmeyers indførsel. I Tønder berømmedes
hun af generalsuperintendenten J. G. C. Ad
ler, apotekeren Bendixen og stadsmusikus J.
P. Dohrn, der skrev:

So rein wie deiner sanften Harfe
Silbertone,

Charlotte Webers indførsel i J. D. Hartmeyers stambog.

mit welchen du mein lauschend Ohr
entzückt, so verfliesse Dir jede deiner schönen
Lebenstage,
in der reinsten ungetrübtesten Freude.

På tilbagevejen henrykkede hun den 21.3. i
Rendsborg det »Pahlische Tischgesellschaft«
med sit spil. Beviset leveres i en fællesindfør
sel, de fleste officerer med oberst Müller og
generalmajor Peymann i spidsen, suppleret
af gæstgiver J. H. Pahl. De sidste indførsler
fra dette ophold i hertugdømmerne er fra
16.-17.5. i Elmshorn, hvor oberst Johann
Ewald, der nogle år forinden efter sin indsats
som leder af en af England hvervet hessisk

troppeafdeling var trådt i dansk tjeneste, ar
tillerikaptajn Jacques d'Aubert, senere lands
forvist på grund af sin kritik af dansk krigs
førelse i Napoleonskrigene, samt apotekeren
Wilhelm Segnitz og dennes hustru Doris, og
fra Altona, hvor 29.5. overretsadvokat Joh.
Chp. Georg Adler, en bror til superintenden
ten, og 9.6.1795 (kl. 1 om natten) Friederikke Pflock skrev deres afskedshilsener. Den
sidste må være i anledning af hendes afrejse.
Som det fremgår af en annonce pinselørdag
den 23. maj 1795 i Altonaischer Mercurius,
har hun i Altona givet en offentlig koncert:
Demoiselle Weber aus Berlin, die sich an
mehreren Orten und auch zu Hamburg

auf ihrer Durchreise nach Kopenhagen mit
Beyfall auf der Harfe hat hören lassen,
schmeichelt sich, auch den Beyfall des
hiesigen Publicums zu erhalten, ist gewilliget, heute, am Donnerstage, den 28sten
May, im hiesigen Schauspielhaus ein Kon
zert zu geben, worin sich auch verschiede
ne andere Tonkünstler hören lassen. Die
Billets sind in dem Hause des Herrn Pflock
am Rathausmarkt zu den Commödien
preise und am Eingänge zu haben. Anfang
um 5V-2 Uhr, prc.
Det forklarer også hendes forbindelse med
familien Pflock. Om hendes ophold i Køben
havn savnes oplysninger, på dette punkt la
der stambogen os i stikken. I september 1795
var hun i hvert fald allerede i Ballenstedt
ved Quedlinburg.
Da Charlotte Weber 1802 atter kom til
Altona, havde mangt og meget ændret sig,
Napoleonskrigene satte deres præg på for
holdene. Beundrere kappedes ikke længere
om at rose hendes geniale harpespil, stam
bogen benyttes kun nogle enkelte gange.
Den 8.3.1802, dagen efter koncerten i sit
hus, hyldede rektor Gottlieb Ernst Klausen,
selv en begavet digter, hende med følgende
linier:
Segen, o Harfe, mit dir und der Huldien,
die himlisch dich rühret!
Rausche, flüstre, wie mir, Allen Ver
edlung ins Herz.
Stand ich öfter, dir horchend, der Edlen
veredelt zur Seite
lauterer schwebte dereinst über den
Sternen mein Geist.

Der er et stort spring fra disse klassisk in
spirerede og formulerede linier til den sidste
indførsel i hertugdømmerne over et år sene
re, den 19.7.1803 i Tønder, af C. K. Reer,
formentlig gæstgiveren Victor Detlef August
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Reers hustru Caroline Christine, der som den
eneste i stambogen benytter sig af dansk:
Bedste Pige, stedse mine Bønner
Ofres Himmlen for dit Vel,
Godheds Gud, som Dyden lønner
Skiænke Dig Lyksalighed og Huld.

Der er over seksten måneder mellem disse
to indførsler, og det må formodes, at ejerinden har besøgt mange andre byer i hertug
dømmerne, men kontakterne giver sig ikke
længere til kende i overstrømmende hyldest
som under det første ophold.
Trods alle rosende ord har Charlotte We
ber ikke fundet en placering i nogen af de
kendteste og største musikleksika. Hun hører
til den store skare omvandrende musikere,
der med større eller mindre talent og held
forsøgte at tjene til dagen og vejen. Hendes
minde har ikke overlevet i kraft af hendes
spil, men takket være den navnerige stam
bog, som fulgte hende på hendes årelange
vandring, indtil indførslerne standser 1813,
det år, da kejser Napoleon efter sit nederlag
i Rusland forsøgte at klare sig mod de allie
rede. Disse forbitrede kampe foregik for en
stor del netop i Schlesien, ikke langt fra
Breslau, hvor de sidste indførsler er skrevet.
Med sine omtrent 600 indførsler er stam
bogen et kulturhistorisk skatkammer og for
tjener en mere indgående behandling i rette
sammenhæng. Opholdet i hertugdømmerne
er kun et lille mellemspil, men giver dog et
indblik i en omvandrende musikers vilkår og
forhold og muliggør at stifte bekendtskab
med tidens rejse- og musikforbindelser.

Kilder: Charlotte Webers stambog, Museum für
Kunsthandwerk, Frankfurt M., L.S. 407; J. D.
Hartmeyers stambog, Städtisches Museum, Flens
borg, Nr. 875; H. Th. Chr. Hasses stambog,
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel,
quer 8°, Bh 81.

Jens Jessen som ung.

Redaktør
Jens Jessens
dagbogsblade
1870
AF KR. IVERSEN
Redaktør Tage Jessen havde blandt sine pa
pirer en dagbog, eller rettere et hæfte med
optegnelser, som hans far, redaktør Jens Jes
sen, gjorde som 16-årig. Landsarkivar Peter
Kr. Iversen, Åbenrå, gengiver optegnelserne
og kommenterer dem.

I år er det 125 år siden redaktør Jens Jessen,
Flensborg Avis, blev født, og det kan derfor
være al god grund til at mindes ham her i
Sønderjysk Månedsskrift ved at fremdrage
nogle hidtil upåagtede dagbogsoptegnelser
fra 1870. I de dele af Jessens privatarkiv,
som 1966 afleveredes til landsarkivet i Åben
rå, opbevares disse optegnelser, som han
skrev som 15-16-årig 1870. Da redaktør A.
Svensson 1955 udgav I. bind af sit store
værk om Jessen, har hverken han eller redak
tør Tage Jessen, hos hvem notaterne den
gang opbevaredes, mærkeligt nok ikke haft
kendskab til dem. De er indført med letlæse

lig skoledrengeskrift i et almindeligt ulinieret
stilehæfte, hvor de fylder 12 sider. Resten af
hæftet er ubeskrevet.
Optegnelserne omfatter tiden nytårsmor
gen til juledag 1870, altså omtrent et år,
men der er lange ophold mellem indførslerne,
og i almindelighed er kun de i den 16-årige
drengs øjne vigtige begivenheder blevet ned
skrevet. Men disse notater er til gengæld
også interessante og kendetegnende nok for
den senere redaktør. Allerede på dette tids
punkt er Jessens interesse for journalistikken
helt klar. A. Svensson anfører i sit nævnte
værk, at da Vestslesvigsk Tidendes første
redaktør og udgiver Peter Larsen var død den
18. januar 1870, skrev Jessen på det num
mer, der bragte meddelelsen herom: »Hvis
faer ikke var så gammel og jeg ikke så ung,
burde vi overtage bladet«. Denne tanke gen
tages i en lidt varieret form i dagbogen, hvor
i øvrigt begivenhederne omkring Vestsles
275

vigsk Tidende efter P. Larsens død og til C.
A. Willemoes' overtagelse kommenteres ret
udførligt. Jessen er imponeret over Wille
moes' evne til at få nyheder bragt i avisen
så hurtigt - noget han selv senere kom til
at lægge stor vægt på.
Den preussisk-franske krig 1870 optager
naturligvis drengen meget, svingende fra den
lyseste optimisme ved krigsudbruddet til pes
simisme, skuffelse og bitterhed ved årets af
slutning, da krigslykken gik Frankrig så gru
somt imod. I øvrigt omfatter dagbogsopteg
nelserne den sidste del af Jessens ophold som
præparand, hjælpelærer, hos degn Johan
Friedrich Alsen i Sønder Sejerslev, Emmerlev
sogn. Denne, der stammede fra Tolk i det
gamle Gottorp amt, havde som så mange
andre sønderjyske lærere fået sin uddannelse
på Skårup seminarium, men var ligesom sin
hustru Charlotte Wilcken fra Kappel stærkt
tysksindet, og familien havde tysk hussprog.
Vi møder endvidere i optegnelserne den af
satte degn Johannes Hansen, som ikke ville
aflægge troskabseden til den preussiske kon
ge og som foruden sin aktive medleven i det
danske folkelige arbejde, der udfoldede sig
omkring Højkro, især er kendt for sin store
sognekrønike, som nu opbevares på landsar
kivet i Åbenrå. Endvidere nævnes den i 1867
afsatte dansksindede præst Chr. Frantz Hen
rik Sodemann og hans sympatisk omtalte af
løser Eduard Adolf Asmussen, der var født
på Pelvorm og var præst i Emmerlev 186893.
Men det turde i øvrigt være unødvendigt
at forudgribe begivenhedernes gang. Opteg
nelserne er skrevne i et klart og tydeligt
sprog, hvor man kan mere end ane den kom
mende store journalist. Jessen var med hen
syn til sprog nordist og modernist. Lidt søgt
forekommer det, når han i stedet for et num
mer af en avis benævner det et talmærke,
medens det falder mere naturligt for en nu
tidig læser, at han konsekvent taler om jor
defærd i stedet for begravelse. Han bruger
det latinske alfabet og således som allerede
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omtalt af A. Svensson, bruger han små be
gyndelsesbogstaver i navneord og å-tegn.
Der er dog nogen usikkerhed med hensyn til,
om ugedagsnavnene skal skrives med stort
eller lille begyndelsesbogstav og også anden
usikkerhed med hensyn til begyndelsesbog
stavet spores. Han bruger Id og nd i datids
formerne skulde, vilde og kunde. Sønderjysk
afsmitning mærkes i formen på tirsdag, hvor
det på rigsmål hedder i tirsdags. Stednavne
formen Turhald i stedet for Toghale kan nok
give anledning til lidt undren, men den unge
Jessen har nok haft sin egen private etymo
logiske forklaring. Tegnsætningen er i trans
skriptionen tillempet lidt, idet han endnu
ikke altid har magtet at holde styr herpå. De
runde parenteser er Jessens egne, medens en
enkelt skarp parentes er anvendt af udgive
ren til angivelse af et manglende ord.

Turhald skole,1 nyårsmorgen 1870.
Det er ikke et sædvanligt årsskifte, som nu
er foregået, idet et helt årti har skiftet med
et andet. I dette årti er meget sket, i dette
årti blev Sønderjydland bortrevet fra moder
landet Danmark. Seks år ere nu henrundne,
siden fjenden trængte herind og med volde
lig hånd banede sig vej til Sønder og Nørre
Jydland, hvor de herjede og plyndrede alle
vegne. Fem år ere forløbne siden fædrelandet
så sig nødt til at overgive os til vore værste
fjender. Tre år ere gangne siden Prøjserkon
gen i Pragerfreden underskrev at afstå de
nordlige dele af Sønderjydland til Danmark,
og dog er det ikke sket. Hvor længe vor
trængselstid skal vare, ved alene kun Gud.
Gid den var tilende!
Turhald Skole, Nyårsdags aften 1870.
Tiden løber, for ti år siden var jeg en lille
1. Jens Jessen var født d. 5. febr. 1854 i Tog
hale skole, Møgeltønder sogn, hvor hans
fader Hans Møller Jessen var lærer. Turhald
er en af Jessen konstrueret stavemåde, som
hverken har hold i udtale eller etymologi.

pusling, nu fylder jeg snart mit sekstende
år. Dengang var der fred og glæde i landet,
nu er der kummer og elendighed. Sammenlemmede med det tyske folk, et for os mod
bydeligt og med andre sæder og skikke for
synet folkefærd, føle vi en smerte og en sorg
ved at være indlemmede i det sammenlap
pede prøjsiske rige, som kun mildnes ved
håbet om igen at forenes med vore brødre
og søstre i Danmark. Når opfyldes vort håb,
som vi så tit se spottet af vore modstandere?
Ja bi kun, måske galer hævnens kok, inden
dette år er udløbet, når nøden er størst er
hjælpen nærmest. - Nu er der kun få dage
tilbage, som jeg kan tilbringe i ro og glæde
her i hjemmet, så skal jeg igen over til det af
mig forhadte hus, hvor jeg så får en mund
smag mere af tyskheden.
Turhald skole, onsdag 5. Januar 1870.
Nu er min fritid forløben, idag skal jeg igen
over til Sejerslev. Julen og den hele efter
følgende tid er gået så rask som et par dage.
Vi have havt fremmede eller været ude, iforgårs var jeg i Bredebro hos min søster El
len,2 igår var jeg til jordefærd i Bønderby.3
Da jeg var med at synge, kørte jeg med
provsten4 ned til sørgehuset. Jeg kan ellers
ikke godt lide de store jordefærd, hvor der
spises og drikkes i overflod.
Sønder sejerslev, fredag den 7. Januar 1870.
O, hvor jeg længes! Tanken søger stedse hen
efter den tid, da jeg var hjemme, jeg keder
mig frygteligt, og dog ere de helt nette imod
mig. Jeg gav også hånd og ønskede glædeligt
nytår, da jeg kom. Jeg kan ikke vide, hvor

2. Ellen, f. 24. sept. 1849, d. 12. sept. 1909,
gift 2. okt. 1885 med lærer, redaktør og
sidst mankdirektør i Tønder R. P. Rossen.
3. Hans Nielsen Mamsen, ejer af den største
gård i Bønderby, døde af lungebetændelse
28. dec. 1869 og blev begravet 4. jan. 1870.
4. Provaten var Johan Laurids Sandal Bohr,
sognepræst i Møgeltønder 1865-76.

jeg kommer hen til sommer, det er dog godt,
at jeg ikke bliver her. Gid jeg kunde komme
hen til brave danske folk.

Sønder Sejerslev, den 13. Januar 1870.
Det sner lidt idag. Da samtalen ved bordet,
da vi fik unden,5 kom hen herpå, fortalte
madam Alsen,6 at sommesteder kom der lys
rødt sne, det var i Afrika, Australien, Asien
eller Amerika, hun vidste det ikke rigtigt.
Alsen og datteren lo, men moderen sagde til
denne sidste, hun vilde kun ikke tro det, for
di hun havde læst så meget, det var dog
sandt alligevel. Til slutning blev det til aske
af ildsprudende bjerge, men det kom op i
luften og blev til sne. O! hvordan har hun
dog fået den megen lærdom?!

Sejerslev, den 18. Januar 1870.
laf tes var pastor Asmussen6 her; der er to
præster her i byen: den afsatte danske Sodemann,6 en født prøjser, og den nuværende
præst Asmussen, født på Før. Da samtalen
blev ført hen på den afsatte degn Hansen,6
fortalte Alsen, at jeg havde en »Danevirke«,
hvori der var et digt af ham. Jeg kom altså
frem dermed, det var et digt til kronprins
Frederiks og kronprinsesse Lovisas bryllups
dag.7 Noget efter at præsten var gåt, sad
Alsen og kone samt jeg alene inde, da hørte
vi det alle på en gang ringe. Gud ved hvad
det er for. - For et par dage siden yttrede jeg,
at »Danevirke« var det mest læste blad i
Sønderjylland. »Grozspralerej«8 sagde de og
lo. Vi tale jo tysk i huset. Lad dem tro, hvad
de vil! - Forleden dag blev degnen så vred
på den største dreng, at han bankede ham, så
at en potte gik i stykker, som denne havde i
hånden, blodet kom ud af fingrene på dren5. Unden er middagsmad.
6. Se indledning.
7. Den sen. kong Frederik 8. blev 28. juli 1869
gift i Stockholm med prinsesse Louise Jose
phine Eugenie af Sverige.
8. Storpral.
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gen. »Holt nu man op«9 sagde madammen.
Han gik og slog med dørene, som skulde
huset falde. - Idag fortalte madam Alsen os
om sømennesker, oven som menneske, neden
som fisk. Jeg sagde, at de fandtes dog kun
i eventyr, men hun påstod, det var helt
sandt. Sie können lachen und veinen«,10 sag
de hun. - Jeg har begyndt lidt på at lære
Engelsk.

S. Sejerslev 22. Januar 1870.
Igår var jeg hjemme at hente et par skøjter.
Jeg gik herfra efter skoletid og blev hjemme
natten over, hvorpå jeg imorges helt tidligt
vandrede herover igen.
Hjemme fik jeg at vide, at her bladudgiver
Peter Larsen11 var død Tirsdag aften klok
ken 9 af slagtilfælde. Han var en ret god
mand; imod hans undergivne, sætterne, var
han særdeles venlig. Som bladleder har han
virket i 15 år, det første talmærke12 af
»Vestslesvigsk Tidende« udkom 1856. Må
ske det var for ham, at vi hørte klokkerne
ringe. Bladet udkommer nu kun som Kund
gørelsestidende.
Sejerslev 28. Januar 1870 (Fredag).
I mandags blev udgiver Larsen i Møgeltøn
der jordet. Der var en stor mængde menne
sker med. En af sætterne i trykkeriet Ger
niks, eller Gjernyx,13 som han skriver sig,
udgiver nu bladet, måske han vil blive ejer
af bladet og trykkeriet. Dersom dette bliver
tilfældet, vil »Vests. Tidende« visst snart
igen udkomme som politisk blad. - Morgen
otte dage er det min fødselsdag, da går jeg

9. Plattysk »Stop dog nu«.
10. De kan le og græde. Bemærk ueinen.
11. Peter Larsen, der udgav Vestslesvigsk Ti
dende i Møgeltønder fra 1856, er født i Kø
benhavn. Han døde af slagtilfælde 18. jan.
og blev begravet 24. jan. 1870. Han blev
56 år gi.
12. Talmærke er nummer.
13. Typograf Christian Vilhelm Gjernyx.
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hjem. - Det var dog visst [ikke] for blad
skriveren, at vi hørte klokkerne ringe, det
var jo en dag før hans død og otte dage før
hans jordefærd. - Det er kedeligt, fader, der
altid har været en sand raskgænger, bliver
nu træt af at gå fra Turhald til Højer, for
håbentlig vil det dog blive bedre. - Jeg har
været et par gange på skøjter.
Sejerslev, den 5. Februar 1870.
Idag er det min fødselsdag, jeg går hjem i
eftermiddag. Da jeg måske skal med fader til
Brede om plads, har jeg fået et bevis af Al
sen, hvori der står, at jeg har virket med
utrættelig iver både i skolen som privatim,
samt: Gud bevare denne yngling. laf ten fyl
der jeg mit sekstende år.

Sejerslev, den 18. Februar 1870.
Den 6te Febr. var jeg med fader i Brede, hvor
jeg fik tilsagn om at få pladsen i Bredebro
eller Apterp. Den sidste plads vilde jeg helst
have, da den er langt fordelagtigere. - Jeg
har for over otte dage siden bestilt »Indre
Missionstidende«, men endnu ikke set et tal
mærke. - I næsten to uger har jeg med mine
børn været inde i den store skole; hvor det
var kedeligt. Gud ske lov det har en ende!
Sejerslev den 2. mårs 1870.
Natten imellem iforgårs og igår var jeg til
bal i Møgeltønder med min syster i Vesterkro. Vi kom hjem igår morges klokken 7.
Vi fik både steg, tærte, kaffe og te, men det
kom også næsten til at koste 20 mk. rigs
mønt. En halvtysk mand, der fik forlov til
at deltage i ballet, skønt han ej var indskre
ven, blev tilsidst udjagen, da han yttrede, at
visen »Fremtidsmålet« var forbudt og sagde,
at han både sang tysk og dansk, også
»Schleswig Holstein up ewig ungedelt«, samt
udskældte en af de tilstedeværende for en
hallunk. Man sagde, at man bluedes ved at
blive berørt af ham samt mumlede foræder,
[sic!] Leve Danmark!

Sejerslev, samme dags eftermiddag.
Bogtrykkeriet i Møgeltønder er ikke bleven
solgt, da boghandler Drøse14 fra Tønder kun
bød 200 rdlr. r. m.15 og ingen overbød ham.
Havde fader været en snes år yngre, eller
jeg havde været færdig på seminariet, havde
han måske købt det. - Da andenlærer Jep
sen16 og en munter pige manglede ved bal
let forleden, var det ej så smukt, som til
fældet ellers havde været.
Sejerslev, den 10 mårs 1870.
Idag er det min moders fødselsdag.17 Det er
første gang, at jeg er fraværende på denne
dag. Men jeg er jo ikke fjærn fra Gud, jeg
kan jo bede for hende. Måtte hun få glæde
af mig, og måtte i det mindste nogle af de
mange luftslotte, jeg bygger, stå fast på jor
den. Måtte mine drømme om at blive en stor
nordisk digter opfyldes. Jeg har henved en
digterånd i mig. Ske Herrens vilie.
Sejerslev, den 18. mårs 1870.
Bogtrykkeriet i Møgeltønder er bleven købt
af Herr C. A. Villemoes fra Flensborg;18 han
overtager fra første April både forlaget og

14. Boghandler Fritz Drdhse, der fik borgerskab
i Tønder 27. juni 1853, er især kendt for
udgivelsen af Drohses Almanak for Nord
slesvig, der begyndte at udkomme 1865.
15. 200 rigsdaler rigsmønt.
16. Peter Jepsen, 1842-1923, var andenlærer i
Møgeltønder 1866-70. Fra 1893 igen bo
siddende i Møgeltønder. Afbildet på plebiscitpengeseddel fra Møgeltønder 1920.
17. Moderen Anne Kjestine, f. Bundesen var
født d. 10. marts 1821 i Genner, 0. Løgum s.
18. Carlo Adalbert Willemoes, 1835-1917, redi
gerede fra 1869 Flensborg Avis, derefter fra
1870 Vestslesvigsk Tidende. Efter en i 1871
idømt 4 måneders fængselsstraf for en presseforseeelse flyttede han 1872 til kongeriget,
hvor han sen. blev lærer i Ålborg. Har bl.a.
skrevet bogen Nordslesvigernes Fangenskab
i Året 1870 og Tre nordslesvigske Småsange.

ledelsen af »Vestslesvigsk Tidende«. Han har
været udgiver af »Flensburger Anzeiger«,
snes skeletter til fortællinger samlede, som
jeg håber at kunne udgive. Der er dog lidt
der for et halvt års tid siden blev forandret
til et dansk blad under navnet »Flensborg
Avis«, som han fortiden udgiver på Gustav
Johansens forlag. Herr Villemoes er en tro
fast forkæmper for danisheden i Sønderjydland og en udmærket bladleder. Man
mumler om, at bogtrykkeriet vil blive flyttet
til Højer eller Tønder, men jeg håber, at det
bliver, hvor det er. - Med den overbevisning,
at der ingen seminarister meldte sig til Apterp, tog præsten en an til Brede skole, hvor
for jeg skal hjem til sommer, hvortil jeg glæ
der mig.
Sejerslev, den 21. mårs 1870.
Igår var min syster19 her i besøg; ved at føl
ge hende til Højer modtog jeg et brev, som
fader havde fået skikket derover, hvori han
skrev, at jeg nødvendigvis skulde komme
hjem næste lørdag, men jeg går allerede iaften, da det imorgen er prøjserkongens fød
selsdag, hvorfor vi ej holde skole. laftes var
jeg omme hos pastor Asmussen efter et vid
nesbyrd for min virksomhed her, idet jeg
skal hjem på grund af, at der er en plads
ledig. Han imødekom mig, som sædvanlig,
med kærlighed, jeg lykønskede ham med dat
teren,20 hvorpå han førte mig ind i salen,
hvor han og svigermoderen netop spiste; han
bad mig spise med, hvilket jeg dog afslog.
Nu gik han, efter hvad jeg mente ind i stu
derestuen at skrive et bevis, men - lidt efter
kom han med to store stykker sød og sved
ske-tærte til mig, hvorfor jeg måtte ud i for
stuen med kasket og halsklæde, som jeg i
min befippelse havde glemt at tage af. Af
19. Halvsøsteren Anne Jessen var modesyerske
i Højer; se A. Svensson: Redaktør J. Jessen
I, s. 14f.
20. Datteren Marie Helene Asmussen, f. 6. marts
1870.
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tærten kunde jeg dog ej spise noget, da jeg
havde spist nadvere21 og var varm æfter
gangen fra Højer, endskønt han nødte mig
flere gange. Han skrev derpå vidnesbyrdet,
som han beholdt i hånden i nogen tid, me
dens han underholdt sig med mig. Jeg vid
ste jo da, at når han gav mig det, var det
tegn til at gå. Takken afbrød han straks med
»Ingen Arsag«.

Sejerslev, den 9. April 1870.
Igår, kong Kristjan den niendes fødselsdag
var der samkomst i Højkro, hvori jeg dog ej
deltog, da jeg engang højlig fortørnede deg
nen ved at overvære et »vennemøde« same
steds. laftes sås der festblus fra flere høje,
der hørtes også kanonskud. Man er dog ej
så bange for Prøjserne, som man kunde tæn
ke. Forleden, på Tirsdag, havde vi skole
prøve; det gik godt, men der blev heller ikke
prøvet i andet end sang, bibelhistorie og læs
ning. - Den første April begyndte jeg om
morgenen at narre børnene,* men da hør
tes en røst fra sovekammeret, hvor herr
degnen endnu lå: Ich will das Lügen nicht
haben.22 Og dermed var Aprilsløjerne forbi.
- Jeg har set et talmærke af herr Villemoes's
»Vestslesvigsk Tidende«. Det er et godt,
kraftigt og vel ledet blad, som gør sin ud
giver ære.

* Naturligvis Aisens egne børn.
Turhald, den 10. Maj 1870.
For omtrent fire uger siden, før påske, for
lod jeg Sejerslev og har altså i denne tid op
holdt mig hjemme. Forrige Torsdag-Fredag
nat22a brændte næsten hele byen Bredebro
(16 huse, kun tre-fire blev stående). Min
syster rededede dog det meste af hendes
sager, men hendes dragkiste blev et rov for

21. Nadvere er aftensmad.
22. Jeg vil ikke ha' denne løgn.
22a. d.v.s. natten mellem 28. og 29. april. Om
talt i Vestslesvigsk Tidende 30. april.

280

luerne. Straks i Lørdagsbladet af Vestsles
vigsk Tidende var en fuldstændig underret
ning derom, hvorover vi undrede os, og for
nogle dage siden læste vi i Danevirke, at der
var udkommet en løbeseddel derom om Fre
dagen. Alle prise den ny bladskriver, fri for
al smålighed samler han stedse det nyeste
og deltageligste i sit blad, der derfor yder en
god og ægte dansk læsning. Hver Mandag
går jeg ud til Tønder for at lære at spille på
gige.23

Turhald, den 18. Juli 1870.
Den 16. Maj, sidste Mandag, var det 24 år
siden mine forældres bryllup, næste år kun
ne de altså højtideligholde deres sølvbryl
lup. Imorgen, Søndag, skal jeg for første
gang stå fadder.24
Turhald, den 18. Juli 1870.
Krig! Krig! I Lørdags hørtes, at der var ud
brudt krig mellem Frankrige og Prøjsen. Nu
skal forløsningens time vist snart slå. År
sagen til krigen var bismarckske rænker og
prøjsisk underfundighed. Her Bismarck vil
de ha en hohenzollersk prins på den ledige
spanske trone, men den gang vågnede Napoleon af sin mangeårige søvn, og endskønt
Hohenzolleren har trukket sig tilbage, vil
Frankrig dog ha Prøjsen lidt kuet i sit over
mod, hvoraf det også kan ha godt. Danmark
kommer vist snart og redder os Sønderjyder
ud af ørnens klør. Herren har prøvet os, nu
vil han lade os smage glæden. Det kommer,
når man mindst vænter det, ti for åtte dage
siden, var der ikke tale om andet end idel
fred. Forige Søndag holdt højskolelærer

23. Gige er violin.
24. Ungkarl Jens Jessen var fadder for Andreas
Chr. Mathiesen, Østerby, Daler s., hjemmedøbt 19. juli 1870.
25. Hans Ludv. Schielderup Parelius Koch,
1837-1917, cand. theol., højskoleforstander
i Brøns 1868-70, sen. provst i Glostrup,
kirkehistoriker.

Kok,25 skolestyrer Tørsleff26 og præst
Smidt27 foredrag i Møgeltønder, da hed det
endnu: Vent! Ha tålmodighed! Stort røre
hersker her, folk drage i ledingsfærd, dog
kun nogle få, nogle flygter til Amerika, de
fleste til Danmark. Gid dette ønske måtte
opfyldes:
Herre lad os komme til Danmark!
Turhald, den åttende August 1870.
Den nuværende tid er lig tiden i 1864, da
tysken hadde forjaget våre danske brødre.
Ligesom i hint skumle løgns-, tvedragts- og
skændselsår sidder nu løgnen på højsædet
her, medens sandheden forjages som en sim
pel trælkvinde, de frækkeste løgne udbredes
af tyske blade og af de, der har sålgt sam
vittigheden til den usle hykler, den skændig
ste landsførste, den foræderske konge i Ber
lin, som vover åbentlig at udtale, at han
beder den almægtige om hjælp ved hans
røveri åg menneskeslagtning. (Afbrudt).
Turhald, den 9nde August 1870.
Alle blade i Sønderjylland, der hidtil har tald
sandhedens språg, er forbudte, således Danevirke, Vestslesvigsk tidende, Flensborg avis
og Dybbølposten, Freja i Åbenrå er upåtvivlelig gåt samme vej.28 Danske mænd
kastes i fængsel eller jages bort. Således er
Dybbølpostens leder Pingel29 samt en dansk
læge Gade30 udvist af Sønderborg, bladleder
26. T. var bestyrer af en lille dansk privatskole
i Tønder, som havde lokaler i Østergade,
forbudt og lukket 1872.
27. Diderik Nicolaj Blicher Schmidt, 1815-83,
præst i Daler 1858-67, afskediget, fra 1871
præst i Munkebo.
28. Se Sønderjyllands Historie V. s. 102.
29. Jac. Claudius Pingel, 1824-98. Efter at
advokatbestallingen var taget fra ham 1867,
oprettede han 1868 Dybbøl-Posten; flyttede
1875 til København.
30. Emil Gade, 1816-84, læge og støberiejer i
Sønderborg.

Villemoes er ført sydpå tilligemed tre mænd
fra Visby, hvorimellem forhenværende præst
Smidt, hvorhen vides ikke, rygtet siger til
Hannover;31 højskolestyrer Kok er efter for
lydende flygtet til kongeriget. Om krigen
siger man snart det ene, snart det andet,
snart hedder det, at Franskmændene har ta
gen Sarbryk (Saarbrücken), derpå at de har
forladt den med stort tab. Det meste af, hvad
man hører, er udspredte tyske løgne. Vår til
stand er dog altid bedre end i uretfærdighe
dens år 1864, ti da kunde vi kun tabe, nu
kan vi kun vinde.
Turhald, Juledag 1870.
Den skønne jul er kommen, årets største og
helligste dag er oprunden, midt i krigens
vilde tummel kommer den hellige fest, som
skulde bringe alle mennesker fred og glæde,
men endnu vedbliver den røver ske sejrherre
at hærje og plage Frankrig. Henved to må
neder har prøjserne nu ligget om Paris, hvor
hen de har banet sig vejen ved blodige sejre.
Dog er alt håb endnu ikke ude, endnu kunde
prøjserne blive slagne og udjagne af Frankrige, hvorpå Danmark kunde komme og fri
gøre os af voldsmandens lænker. Dog ser det
just ikke ud dertil nu; på få undtagelser nær
har prøjserne sejret allevegne, store franske
hære er tagne tilfange, tilligemed kejseren.
Den nye franske flervældestyrelse har ikke
vist, at den dur til noget, og de andre evropæiske magter lader ikke til at ville sætte en
stopper for de prøjsiske rædselsgerninger.
Gud give, at den grulige krig snart var
tilende og at hele Sønderjylland til Slien eller
Ej deren måtte komme tilbage til Danmark,
og han vil også engang i tiden sammenføje
de tre nordiske riger til et stort, mægtigt,
gudeligt, herligt og dejligt Norden. - Min
sys ter Ellen er fortiden i København, hvor

31. De blev ført til den østpreussiske fæstnings
by Lotzen, hvor de sad fængslet i tre må
neder; jfr. note 18.
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hun hjælper min faders brorkone,32 der har
en fjer-fabrik der steds. - For nogen tid siden
var jeg til prøve på »seminariet« i Tønder,
hvor jeg blev optagen til foråret, dog skal
der først komme stadfæstelse fra rigsstyrel
sen i Slesvig. - Min broder Jes33 har fåt en

32. Farbroderen Peter Jessen, der døde 1866,
efterlod sig enken Anna, f. Møller, der drev
fjerforretninger rundt omkring i europæiske
hovedstæder.
33. Halvbroderen Jes Jessen, f. 1838, var ud
dannet bager, men blev senere maskinmester
i Kiel.

søn, som er det fjerde levende barn. - Igår
var det et slemt vejr med snefog. Jeg strøde
lidt korn for fuglene, men det føg efter. En
stakkels fugl fløj ved bås (stald) døren; moder
åbnede et hul, at den kunne komme ind til
duerne, men den fløj bort igen. Imorges
fandt jeg en fugl, formodentlig den same
efterføgen af sne ved stalddøren, den var
død. Vi sang igår aftes et par sange, den
ene af Ingemann, hvori følgende linier fore
kommer:
Du fattige sporv flyv ned fra tag
med duen til julegilde.

Boganmeldelser
Gunnar Brun Nissen og Harald Nissen: Slekten Nissen fra Bov sogn

Trondheim 1978, 117 sider, 50 n.kr.

Oldemorstoft - formentlig den ældgamle
toft - i Bov sogn har været sæde for to
kendte slægter, Nissen og Jessen. Nu har to
nordmænd tegnet et billede af Nissen-slæg
ten, som de selv tilhører. Gunnar Brun Nis
sen er fremtrædende jurist og Harald Nissen
afdelingsbibliotekar ved universitetsbibliote
ket i Trondheim, og begge har dyrket histo
rien. Det er da også et godt resultat, der er
kommet ud af de fælles anstrengelser.
Nissen-slægten har forgrenet sig til man
ge lande, men med vægten i Norge, og det
er kun de første kapitler, der er knyttet til
Sønderjylland. Allerede med Nicolaus Nissen
(1627-1684) gik Oldemorstoft ud af Nissen
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slægten. Det var for resten den Nissen, hvis
krigskasse blev røbet til svenskerne af oberst
Jens von Hadersleben (Sønderjysk Måneds
skrift 1979, hefte 7, side 236). Nicolaus Nis
sen overtog Lerbæk og Rugballegård. Når
det nævnes, at det var under en tropperevy
på Lerbæk mark, Frederik VII i 1848 med or
dene »Det skal ej ske« udtalte sig »mod de
lingen af Slesvig-Holsten«, må dog noteres,
at det var delingen af Sønderjylland, kongen
vendte sig imod.
Mange af de nævnte kan kun blive til
navne og data, men denne slægtshistorie
rummer meget ud over dette.

Ejderkanalen.
Tegning af sluse
og bro. 1784.
Fra Aage Rasch:
Ejderkanalen.
Udgivet af
Historisk
Samfund for
Sønderjylland.

Egnsvandringen 1979 langs Ejderen
AF OLE HARCK
Akademidirektør, dr. phil. Ole Harck, Ekernførde, der skal lede den store egnsvandring
langs Ejderkanalen, giver en oversigt over de
seværdigheder, som turens deltagere vil få
lejlighed til at stifte bekendtskab med.

Årets weekendtur fordelt på henholdsvis lør
dag den 8. september og søndag den 9. sep
tember fører til Ejderkanalen mellem KielHoltenau og Rendsborg. Der gøres ophold
ved kanalens munding i Østersøen, hvor der
findes et pakhus, en mindeobelisk og rester
af selve kanalen tilbage. Derpå køres til slu
sen nær godset Kluvensiek syd for Sehested.
Her beses spor af den tokamrede sluse, en
udvidet venteplads vest for indsejlingen til
kamret, en jernstøbt bro og naturskønne par
tier af kanalens tidligere leje. Det bedst be
varede anlæg syd for godset Rathmannsdorf
kan derimod ikke besøges på grund af de
trafikale forhold.

Eftermiddagen på Conventsgarten i Rends
borg køres mod vest igennem Hohn herred
med de tidligere kolonistlandsbyer Christiansholm og Frederiksholm til bakkeøen
S tapelholm, hvor der alt efter vejrforholdene
kan gøres ophold i nærheden af Nørre Stapel. Her bliver der givet en kort introduk
tion i de geologiske og hydrologiske forhold
i Ejderområdet fra en udsigtsplet beliggende
højt over flodmarsken med udsigt langt ind
over Ditmarsken.
Den næste station er Frederiksstad, den
kendte hollænderby ved sammenløbet af Tre
nen og Ejderen. Efter planen samles deltager
ne i turen først til en kop kaffe, hvorefter
der bliver holdt et mindre foredrag om byens
grundlæggelse og betydning som religiøs fri
stad, mens et andet kort indlæg beskæftiger
sig med kampene omkring byen i sensom
meren 1850.
Dagens tur afsluttes med en byvandring
fordelt på flere ledere med fremvisning af
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flere af Frederiksstads seværdigheder (mennoniterkirken, den lutherske kirke med det
berømte alterbillede af Jürgen Ovens, den
tidligere synagogebygning, Paludanushuset
og markedspladsen).
Ejderkanalen

Århundreder igennem har købmænd og sø
farende syslet med tanken om en kunstig
vandvej på tværs af Jylland. Vikingerne
brugte forbindelsen fra Ejderen over Trenen
til Hollingsted, hvorfra handelsvarerne blev
transporteret over land til Hedeby havn, som
var udgangspunkt for skibsfarten i Øster
søen omkring år 1000. I slutningen af 1300tallet åbnedes en første brugbar forbindelse
mellem Elben ved Lauenborg og Lybæk, som
især kom transporten af salt fra Lyneborg til
gode, samtidig med at der i modsat retning
blev sejlet med lybske produkter til Ham
borg.
De indviklede ejerforhold i Slesvig og Hol
sten helt frem til 1700-tallet medførte, at
adskillige kanalplaner kun forblev teoretiske
muligheder. Ganske vist blev der etableret
en direkte passage fra Hamborg via floden
Aller til Lybæk omkring 1525, men den fik
kun en kort levetid. Først da kronen i 1773
fik overdraget de gottorpske besiddelser, som
gennem giftermål var kommet ind under
russisk styre, var der også en praktisk mu
lighed for at få gennemført kanalplaner, som
blandt andet statholderen i Gottorp, Carl v.
Hessen, havde været talsmand for i man
ge år.
Der forelå flere kanalføringsplaner, blandt
andet en der lå på omtrent samme måde som
den nuværende Nord-Østersø-kanal.
Billigst syntes dog gravningen af en ka
nal på 34 km's længde fra Holtenau til
Rendsborg under udnyttelse af ådale og stør
re søarealer. Herfra kunne Ejderen bruges på
den videre vej mod vest. Ganske vist var ter
rænet stærkt leret og bakket, men dette syn
tes ikke at være noget problem for datidens
vandbygningsingeniører. Vandskellet, der
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skulle overvindes, var syv meter højt. Til op
stigningen byggedes tre sluser. Samme antal
brugtes til nedstigningen mod vest.
Arbejderne påbegyndtes i 1777; i 1784
passerede de første skibe igennem kanalen.
Den fik en bredde i vandspejlet på 29 m,
mens dybden lå ved 3,50 m. I gunstigt vejr
kunne skibe føres igennem på 3-4 dage; i
modvind gik der dog længere tid. For at
sikre sig, at de fleste skibe tog ned igennem
Øresund trods Sundtolden, satte man kanal
afgifterne højt. Derfor fik det imponerende
ingeniørværk aldrig den betydning, som man
oprindeligt havde tiltænkt det.
Frederiksstad

I 1621 grundlagde hertug Frederik III af
Gottorp byen Frederiksstad og udstyrede
byen med store privilegier både i form af
handelstraktater og rettigheder over for reli
giøse minoriteter.
De første indbyggere kom fra Holland.
Det var medlemmer af forfulgte sekter, især
remonstranter og mennoniter. De kom hur
tigt til at dominere bybilledet på den måde,
de anlagde byens grundplan med kanaler og
broer og byggede deres kirker og huse på.
Senere fik katolikkerne lov til at bosætte
sig, og i slutningen af 1600-tallet kom der
flere jødiske familier til. Derudover har der
tidligere levet kvækere og »polske brødre« i
byen.
Seværdigheder er markedspladsen med
huse, der hører med til de første bygninger i
byen, den »gamle mønt« (statholderboligen),
bag hvilken mennoniterkirken og den til
hørende kirkegård ligger, den lutherske kirke
og remonstrantmenighedens kirke, der blev
genopført efter bombardementet i 1850. Sy
nagogen blev ødelagt i »krystalnatten« i
1938. Bygningen og rabbinatet findes endnu,
men kun brugt som boliger. Grundstenen
med årstallet 5606 (1845) sidder i den nord
lige ydervæg. Den kan ikke ses fra gaden.
Paludanushuset, er en arkitektonisk skønhed,
der i dag er dansk forsamlingshus.

Grænselandsdagbog
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5. juni: Efter et møde med de danske orga
nisationer i Sydslesvig om mere Sydslesvig
stof i dansk TV, understreger radiorådsfor
mand Ole Espersen, at man er positivt ind
stillet overfor de sydslesvigske ønsker.
6. juni: Flensborg Industri- og Handelskam
mer vil etablere et snævert samarbejde med
tilsvarende danske organisationer nord for
grænsen og søge oprettet en fælles dansk
tysk grænseregion for erhvervslivet på begge
sider grænsen.
Af IHK's beretning fremgår i øvrigt, at de
danske indkøb syd for grænsen har været
faldende. Der rejses påny ønske om Store
bæltsbroens bygning, og der ankes over de
»nationalistiske toner«, der har lydt om
kring aktionerne ved Rømø-Sild overfarten.
Desuden anses en udbygning af en teknisk
højskole i Flensborg for absolut nødvendig.
Der er i kammerområdet, der dækker hele
Sydslesvig samt Ditmarsken, hårdt brug for
flere arbejdspladser. Der er kun 21.000 indu
stripladser, hvilket svarer til 38 pr. 1000 ind
byggere overfor 48 i Slesvig-Holsten og 63
i forbundsrepublikken.

7. juni: Antallet af nyfødte i Slesvig-Holsten
er siden midten af 60'erne faldet med ca.
halvdelen til omkring 23.000 pr. år. Der reg
nes i de kommende 15 år med en befolk
ningsnedgang på omkring 100.000, viser en
prognose udarbejdet af landsregeringen.

8. juni: Kredsdagen i Nordfrislands amt ser
helst, at der bygges en Storebæltsbro, inden
man tager fat på planerne om en bro over
Femern Bælt. Den grønne listes repræsentan

ter vil dog ikke tilslutte sig noget broprojekt,
inden der er foretaget undersøgelser af en
bros økologiske virkninger.
Mens antallet af stemmeberettigede i Sles
vig-Holsten i perioden 1971-75 steg med
1,8 pct., steg Sydslesvigsk Vælgerforenings
stemmetal med ca. 5 pct. I perioden 1975-79
steg antallet af stemmeberettigede med 3,8
pct., mens SSV's stemmetal steg med næsten
7,7 pct.

9. juni: Medlemmer af SSV's ungdomsgrup
pe overrækker deres valgkort til Folkebevæ
gelsen mod EF for dermed symbolsk at støt
te dansk modstand mod EF og give udtryk
for deres boykot af EF-valget.
10. juni: En analyse af landdagsvalget frem
lagt på SSV's generalforsamling i Flensborg
viser, at de i Flensborg afgivne 9008 danske
stemmer svarer til 16,5 pct. eller en stigning
på 0,4 pct. På mødet giver SSV's byformand
Bent Meng sin tilslutning til valgprogram
punkterne mod ekstremistlovgivningen og
imod udbygning af kærnekraftværker.
Af Sydslesvigsk Forenings beretning frem
gik, at det kneb at holde medlemstallet i
Flensborg by som følge af den stadige fra
flytning til landdistrikterne.
Ved EF-valget i Slesvig-Holsten noteres en
stemmeprocent på 65,7. Heraf fik SPD 43,8
pct., CDU 47,8 pct., FDP 5,2 pct. og den
grønne liste 2,7 pct. af stemmerne. SSV op
stillede ikke. I Flensborg, hvor valgdeltagel
sen var på 61,4 pct., regnes med, at adskillige
traditionelle SSV-vælgere stemte ved valget,
idet SPD i forhold til landdagsvalget note
rede en fremgang fra 39,9 til 51,6 pct.
Slesvig-Holsten repræsenteres i EF-parlamentet af tidligere ministerpræsident Kai285

Uwe v. Hassel (CDU) og Gerd Walter (SPD),
men manglede i øvrigt kun 2833 stemmer i
at få et tredie mandat. På den vesttyske
funktionærforening DAG's Europamøde i
Sankelmark fremsætter Centrum-Demokraternes gruppeformand Rene Brusvang en
skarp kritik af SSV-medlemmers nej til
Europa, som han kalder en uklog antieuropæisk demonstration og frygter, at det vil
føre til en uønsket polarisering af danske og
tyske synspunkter i grænselandet.
Ved en række kultur- og sportsarrange
menter forskellige steder i landet fejres den
2. Slesvig-Holsten-dag.
På et møde i Ratzeburg udtaler finansmi
nister Uwe Barschel, at der ikke er noget
modsætningsforhold mellem den europæiske
integration og kravet om en tysk genfor
ening. Realistisk kan man kun indenfor en
større helhed forestille sig et i fremtiden gen
forenet Tyskland, som kan leve i fred med
alle sine naboer.

14. juni: I Bustrup ved Slesvig genindvies
Skartestenen i en nyanlagt mindelund.
16. juni: Dansk Spejderkorps Sydslesvig
fejrer sit 60-års jubilæum ved en fest på
spejdergården Tydal.
I Flensborg indvies den restaurerede køb
mandsgård Nørregade 20-22 som kunstner
gård.
19. juni: Pastor C. B. Karstoft, Tarp, udnævnes til ny provst i Sydslesvig.
Gennem den politik, de tyske myndighe
der har ført, og den imødekommenhed, det
danske mindretal i Sydslesvig har mødt for
sine synspunkter, er der i dag et godt og
konstruktivt samarbejde i grænseområdet.
Det er lykkeligt for hele Norden, fastslår
Folketingets formand, K. B. Andersen, i en
tale under Kiel-ugen.
21. juni: Langballe amtsdistrikt afviser at
yde tilskud til danske elevtransporter.
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23. juni: Det er 25 år siden, Friedrich Wil
helm Lubke-kogen blev taget i brug. I de 25
år, der er arbejdet med Program Nord, er der
investeret 1,6 miil. DM.
Duborgskolen dimitterer 57 studenter, det
hidtil største hold. Duborgskolen, der ved
skoleårets slutning havde 811 elever, venter
en ny elevstigning i det kommende år.
Der blev 1978 i Slesvig-Holsten indgået
23.158 ægteskaber mod 28.632 året før.
Antallet af fødsler var i 1978 23.185 eller
8072 færre end året før. Siden 1972 er fød
selstallet faldet fra 47.762.
Harreslev-forfatteren Johannes Christian
sen hyldes med tildelingen af det dansk
tyske Flensborg-Gildes kulturpris for sit for
fatterskab på dansk, højtysk og plattysk.
Gustav Johannsen-skolen i Flensborg ind
vier en ny boldspilhal.
24. juni: Ved en afskedsgudstjeneste og en
højtidelighed i menighedssalen i Flensborg
tages der afsked med den fratrædende første
præst, provst Ingemann Christensen.
26. juni: Dronning Ingrid aflægger et privat
besøg i Sydslesvig. Besøget gjaldt danske
institutioner i Flensborg, Christianslyst, Gottorp slot og Danevirke.
Fundet af en runeindskrift på et smykke
på Gottorp-museet kan sprænge teorien om,
at det latinske alfabet dannede mønster for
runerne, idet indskriften er dateret til ca.
200 år f.Kr.
29. juni: Arbejdsfællesskabet Det tyske Sles
vig har i det forløbne år kunnet give et so
cialt eller socialpædagogisk tilbud til godt
25.000 mennesker. Til de forskelligt aktivi
teter er anvendt 8,5 mili. DM., hvoraf ca.
halvdelen er egne midler.
Med et tilskud på 350.000 DM sikrer A. P.
Møller-fonden en udbygning af den danske
skole i Sønderbrarup.

30. juni: Arkæologer påviser, at Helgoland

i middelalderen var et kobbercentrum, og
sandsynligvis stammer hovedparten af kob
beret i jyske broncealdersværd fra øen.
En dansk efterskole i Sydslesvig vil få
navn af ungdomsskole, oplyses det på Dansk
Skoleforenings fællesrådsmøde i Husum. Må
let er at støtte de elever, der ikke har opnået
at få afslutningsbevis i folkeskolen.
Flensborg Avis kan på sin generalforsam
ling melde om en nettofremgang i abonne
mentstallet på 126 i 1978 til et samlet oplag
på 6840.
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3. juni: Skomagerhuset, Naffet 24 i Haders
lev, fremtræder efter endt restaurering, som
det så ud i midten af 1700-tallet.
70 nordslesvigske forsamlingshuse har
dannet en forening, som skal varetage fælles
interesser.
5. juni: Med 30.101 indbyggere er Haderslev
den største af de sønderjyske kommuner,
mens Højer med 3.099 indbyggere er den
mindste.
Det samlede indbyggertal i Sønderjyllands
amt steg i 1978 med 1394 til 248.984.

6. juni: Gennem en overenskomst mellem
den vesttyske forbundsrepublik og Danmark
skal der træffes klare aftaler om grænseover
skridende samarbejde i katastrofesituationer.
Den tidligere slesvigholstenske minister
præsident Kai-Uwe von Hassel slår under et
besøg hos det tyske mindretal til lyd for op
rettelsen af et særligt mindretals-kontaktud
valg til Europaparlamentet.
7. juni: Med en valgdeltagelse på 48,0 pct.
lå Sønderjyllands amt højest i hele landet ved
EF-valget. Højst var valgdeltagelsen i Ly-

dersholm med 79,2 pct. Centrum-Demokraterne, som det tyske mindretal havde anbe
falet at stemme på, fik i hele amtet 8.436
stemmer. Folkebevægelsen mod EF noterede
11.923 stemmer. Fhv. minister Johan Philipsen fik det største antal personlige stemmer,
7414, mens Erhard Jacobsen opnåede 7297
i Sønderjyllands amt.

12. juni: Som ny leder af Radio Syd udpege
de Radiorådet redaktør Frode Kristoffersen,
som fra 1. september afløser den hidtidige
leder redaktør Bjørn Svensson.

14. juni: Der Nordschleswiger skriver til
chefskiftet ved Radio Syd blandt andet: Fro
de Kristoffersen bør fremtidig på ansvarlig
sted også sørge for, at den tyske folkegruppe
behandles fair og ligeberettiget, og at der
tiere i programmerne tages hensyn dertil.
Flensborg Avis skriver: Vi håber inderligt,
at der bliver fundet en løsning, hvorefter
denne stilling bevares således, at information
om landdagsarbejdet og ikke kun om SSV's
arbejde i landdagen, men det samlede land
dagsarbejde kan formidles til den danske be
folkning.
På den tyske presseforenings generalfor
samling oplyses, at Der Nordschleswiger i
1978 kunne øge sine indtægter med 145.000
kr. såvel gennem flere holdere og flere an
noncer.
15. juni: Deutsche Selbsthilfe, der tæller
1295 medlemmer, kunne i det forløbne år
yde lån til 68 låntagere til et beløb på
511.500 kr. Lånene forrentes med 5 pct.
Amtsborgmester Erik Jessen modtager
gennem den tyske ambassadør i København
Harald Hofmann forbundsrepublikkens store
fortjenstkors. Udmærkelsen skal opmuntre
amtsborgmesteren til at fortsætte de hidtil
betrådte veje i det dansk-tyske samarbejde,
siger ambassadøren.
16. juni: Den vesttyske forbundspræsident
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Walter Scheel besøger det tyske mindretal.
Fra Tønder køres over Burkal til Knivsbjerg.
I Åbenrå modtog dronning Margrethe den
vesttyske præsident, som derfra fortsatte til
Tinglev.

17. juni: Det tyske mindretal holder sin
Knivsbjergfest. Hovedtaler var pastor emer.
Andreas Schau, der talte om kirkens opgaver
og arbejde inden for mindretallet.
20. juni: Lektor i driftsøkonomi ved Køben
havns universitet Niels Groes afløser til 1.
september dr. phil. Troels Fink som leder af
Institut for Grænseregionsforskning.
Under en temadebat om Danmarks Radio
og grænselandet i Radiorådet og med repræ
sentanter for amtsprogramrådene rettes fra
sønderjysk side en stærk kritik af TV's dæk
ning af Sønderjylland. Der blev slået til lyd
for i den kommende planlægning at give
fjernsynets indslag fra Sønderjylland en op
prioritering også af hensyn til det danske
mindretal i Sydslesvig.
På det tyske gymnasium i Åbenrå har 38
elever bestået studentereksamen.

21. juni: På årsmødet i Sønderjyllands Er
hvervsråd oplyses, at arbejdsløsheden i
landsdelen har været på et lavere niveau end
for hele landet, da landsdelens industri fort
sat har kunnet finde afsætning, ligesom
håndværket har nydt godt af de forskellige
tilskudsordninger, hvortil kom de store an
lægsarbejder. Der er et fortsat behov for
kvalificeret arbejdskraft inden for visse
brancher.
Erhvervsrådet peger på, at udbygning af
motorvejsnettet og bygning af Storebælts
broen har betydning for hele landsdelen.
Sønderjyllands investeringsfond har siden
sin oprettelse i 1959 bevilget 534 lån til et
samlet beløb på 52 mili. kr. Fondens kapital
er på 20 miil. kr.
22. juni: Den tyske ungdomsgård på Knivs
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bjerg har i det forløbne år haft 11.285 over
natninger, en stigning på 5,9 pct. og dermed
den hidtil største belægning.
Aurillac-foreningen, der samler sønderjy
ske krigsfanger fra lejren Aurillac i Frankrig,
vil indstille sit virke, da foreningens med
lemstal er stærkt svindende.
På »Humlekærren« i Tønder afsløres en
tavle, der fortæller om ejendommens historie,
mens der på ejendommen Spikergade 15, af
sløres en mindetavle over lokalhistorikeren
Ludwig Andresen.
Under overværelse af dronning Ingrid åb
nes på Sønderborg slot den kulturhistoriske
samling. Museumsinspektør J. Slettebo un
derstreger, at 95 pct. af samlingerne er gaver
fra befolkningen.
24. juni: Det er 40 år siden, den sidste søn
derjyske amtsbanestrækning mellem Haders
lev og Toftlund blev nedlagt.
Formanden for den tyske fraktion i Tøn
der byråd Dieter Wernich anker i en samtale
med Der Nordschleswiger over, at lokalhi
storiske tavler i Tønder kun er for dansk
kyndige og opfordrer til, at der også tages
hensyn til byens mange tyske gæster.

26. juni: Sønderjydsk Skoleforening har i
året 1978/79 støttet 294 elever ved skole
ophold mod 308 året før. Medlemstallet er
gået tilbage fra 9137 til 8789. Til studie- og
uddannelsesfonden er der af foreningens
midler overført 50.000 kr.
Sprogforeningens medlemstal har holdt sig
konstant omkring 5000 medlemmer. For
eningens væsentligste støtte går fortsat til
Sydslesvig foruden beskeden støtte til for
samlingshuse.

29. juni: Jordlovsudvalget markerer ved en
sammenkomst i Tønder 50-året for udvalgets
arbejde i Sønderjylland og for afdelingen i
Tønder. Gennem udvalgets arbejde er der i
tidens løb oprettet ca. 3000 nye sønderjyske
landbrug.
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v. E. Lund Christiansen
Køb og saig af sønderjyske
antikviteter.
Forretning:
Søndergade 24, 6270 Tønder.
Parkering. Vis a vis Hostrup’s Hotel.
Postadresse: DK 6254 Øster Højst.
Telf. (04) 77 51 36.

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

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Telf. (04) 74 33 25, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (04) 46 41 12

HADERSLEV BANK

Mogens Hemmingsen

AKTIESELSKAB

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

De fleste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige
daglige økonomiske spørgsmål.

De er altid velkommen!
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