SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.
Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.
Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

■

SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT

JANUAR

1 y O 3 NUMMER 1

Indhold
Olav Bonefeld: Af en gyngestols historie ............................................................................. 1
Sigfred Andresen: Markeder ................................................................................................ 3
Bertel Steffensen: »Sathans bedste moder« ....................................................................... 9
P. L. Clausen: Peder Kjær, Arrild ........................................................................................ 13
Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
Torben Glahn: En englænder i Sydslesvig 1779 ............................................................. 17
Anne-Helene Michelsen: Bag de gamle døre i Åbenrå IV................................................... 21
Boganmeldelser ..................................................................................................................... 24
Grænselandsdagbog ............................................................................................................ 29
Rettelse .................................................................................................................................... 32

Haderslev Museum
Udstillinger:
17.1.1983 - 20.2.1983:
Haderslev-malere

25.2.1983 - 14.3.1983:
Årets pressefoto:

Foredrag arrangeret af Arkiv- og Museumsforeningen i samarbejde med folkeuniversitetet:

2.2.1983 kl. 19.30:
Museumsinspektør C. L. Vebæk, Nationalmuseet: Danefæ
23.2.1983 kl. 19.30:
Arkæolog Flemming R. Rieck, Haderslev Museum: Danmarks første rensdyrjægere.

9.3. 1983 kl. 19.30:
Museumsinspektør Niels Knud Liebgott, Nationalmuseet: Venderne og Danmark
Dalgade 7. 6100 Haderslev. Tlf.: 04 52 75 55.

Bognyheder fra Historisk Samfund for Sønderjylland:
Sig. Schoubye: Sønderjysk Sølv. 232 sider. 160,- kr. (250,- kr.)
A. Andresen: Den gamle landmåler fortæller. 244 sider. 45,- kr. (70,- kr.)
Marius Schildt: Et jævnt og virksomt liv. 108 sider. 30,- kr. (45,- kr.)
Jens M. Holdt: Gårde og slægter i Løjt sogn. 75,- kr. (120,- kr.)
Priserne er excl. porto. De førstnævnte priser er for medlemmer og abonnenter på Sønder
jysk Månedsskrift. Priserne i parentes er normalpriser.

Sønderjysk Månedsskrift
udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, men alle kan tegne abonnement, uanset om
man er medlem eller ikke.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT koster 75,- kroner årlig (heri er medregnet MOMS og por
toudgifter). Enkeltnumre kan købes for 7,- kroner stykket, større særnumre eller dobbelthæf
ter beregnes der dog en særlig pris for.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT kan bestilles hos Historisk Samfunds ekspedition, Haderslevvej 45, 6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83. Daglig kl. 9-16. Lørdag lukket.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFTS redaktion:
Jørn Buch, Marielystvej 10, Haderslev. Tlf. (04) 52 33 08.
Inger Bjørn Svensson (ansv.), H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. Tlf. (04) 52 17 37.
Prøvehæfter (overskudshæfter) sendes gerne og gratis efter anmodning.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler m.v., der indsendes uden aftale.

Hvad betyder MdHG 1103? Bog
staver og tal er stemplet under
gyngestolens sæde.

Af en

gyngestols

historie
Af OLAV BONEFELD

Nordslesvig var engang et Eldorado for Ligesom mennesker kan komme til at føre
antikvitetshandlere. Det har ændret sig, en omskiftelig tilværelse, komme ud for at
men i hjemmene er meget endnu bevaret. blive degraderet og igen taget til nåde, så
Interessen for de gamle ting er vokset, så ledes går det også ofte tingene. Vi skal her
man ikke alene er glad for at eje tingene, høre om en mahogni-gyngestol.
men man vil også gerne kende deres histo
Næsten hvert hjem har sin gyngestol,
rie.
men det, der påkalder denne stols interes
At det kan være vanskeligt at finde frem se, er dens stempel under sædet MdHG til en tings herkomst, selv om den er mær 1103, der fortæller, at den ikke er fremstil
ket, kan fhv. gårdejer Olav Bonefeld, V. let af en lokal snedker, men er udgået fra
Snogbæk, tale med om. Han har forsket et større værksted.
flittigt i en gammel gyngestols historie, og
Vi møder stolen første gang hos Chri
fandt han ikke alle brikkerne i mosaik stian Andresen og Mistin (Marie) på Bir
ken, er det dog et ganske tilfredsstillende kelund i »æ Overballe« (Vester Snogbæk).
billede, der er kommet ud af de mange Da de flyttede over i aftægtshuset, fulgte
forespørgsler — også selv om hverken Na gyngestolen med. Efter at have tjent de to
tionalmuseet eller Flensborg Museum gamle mennesker i en årrække, gik den i
kender betydningen af MdHG 1103.
arv og kom til Sottrup. Men de nye ejere
1983 - 1
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agtede ikke arvestykket, end ikke svane
halsene kunne gøre indtryk, og så landede
stolen i karlekammeret. Udviklingen var
nu skredet så meget frem, at også karlene
skulle have noget at sætte sig i, hidtil havde
man ellers måttet nøjes med med en
»skrav«.
På den anden side var det nu heller ikke
meningen at karlene skulle gynge, det ville
have været for meget af det gode - gænger
ne blev savet af, og det blev nok dens red
ning. Aldrig er noget så galt, at det ikke er
godt for noget; forandringen var smertelig,
men det kan nu også være sundt at se ver
den fra en anden synsvinkel.
Tiderne ændrede sig; nogle var begyndt
at få øjnene åbnet for, at gammelt inventar
udmærket kunne være smukt. Husets svi
gersøn fik omkring 1945 øje på gyngesto
len og spurgte, om han ikke måtte have
den, når karlene ellers kunne få noget an
det at sidde i, og så fik han naturligvis sto
len. Den kom herefter til at stå i en årræk
ke på Sydfyn for senere at flytte med til
Nordfyn.
Måske har den længtes, det gør sønder
jyder ofte, når de kommer for langt hjem
mefra. Den foreløbige afslutning på histo
rien blev, at gyngestolen kom tilbage til
Snogbæk igen, hvor den havde tilbragt så
mange hyggelige dage. Af den nye ejer
blev det gamle stykke nu ført tilbage til sin
oprindelige skikkelse ved at få sat nye gæn
ger på. Samtidig fik den en tiltrængt og
gennemgribende oppudsning.
I de nye omgivelser bliver stolen nu be
tragtet som en smuk ting, men også som et
stykke tradition. Og hvad kan den ønske
sig mere end at være værdsat, være til
gavn, blive set på med venlige blikke og
foreløbig at kunne nyde en rolig tilværelse.
Så vidt er stolens historie oplyst, men
tilbage er at finde ud af dens oprindelse,
der jo nok begynder i en tropeskov i Siam
eller Afrika. Fristende er det at henføre
dens tilblivelse som stol til Flensborg, hvor
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der skal være fremstillet lignende mahog
nimøbler, som sendtes til Dansk Vestin
dien, når skibe af Flensborgs handelsflåde
sejlede over Atlanten for at hente rørsuk
ker til romfabrikation. Sædet og ryggens
åbne fletværk kunne tyde på, at stolen er
fremstillet til brug under varmere himmel
strøg.
Selv om den slags møbler blev fremstil
let med eksport til Dansk Vestindien for
øje, så solgtes de vel også på hjemmemar
kedet, og. sundevedboerne handlede i sin
tid en del i Flensborg. Imidlertid har den
tidligere museumsdirektør på Städtisches
Museum i Flensburg intet kendskab til sto
lens mærkning og heller ikke til dens ud
formning.
Der kan dog øjnes endnu en mulighed
for at finde ud af dens herkomst. Hans
Christian Andresen (1851-1949), hvis mor
var Anne Margaretha f. Hanssen (182087) gift med Hans Jørgen A. (1824-1903),
var søster til købmand H. P. Hanssen, der
gjorde sin lykke i Østen. Det var især i det
tidsrum, da han opholdt sig i Japan, at han
sendte en mængde gaver hjem til sine sø
skende.
At dømme efter meget kunsthåndværk
derudefra, som endnu befinder sig i Anne
Margaretha Andresens efterslægts eje har
hun fået sin store part deraf. Dette kan
forklares ved det nære slægtskabsforhold,
idet Hans Jørgen Andresens søster var gift
med købmand H. P. Hanssens bror Chri
sten Hanssen på Nørremølle. Desuden ka
rakteriseres Anne Margaretha Andresen
som en sjælden udmærket kvinde, ejegod,
offervillig og elskelig, hos hvem familien
ofte samledes.
Købmand H. P. Hanssen levede sine sid
ste år i England og døde ugift 1912 i Lon
don. Det er tænkeligt, at gyngestolen enten
er en gave eller en arvedel fra købmanden
til familien i Snogbæk. Ja således kan gam
le minder sætte tanker igang, det er der
ved, at de ellers døde ting får en sjæl.

Christian Andresens gård i Kalleshave. Personerne er min bedstefar Christian Andresen og min
bedstemor Christine. Ved siden af dem står min faster Christine sammen med drengen Hans Peter
Petersen. På vognen min far Jens Andresen og naboens søn — Christian Otzen — i soldateruniform,
skriver Sigfred Andresen. Billedet er taget ca. 1914.

Markeder
Af SIGFRED ANDRESEN

Min far, Jens Andresen, Kalleshave, har
udfyldt mange spørgeskemaer fra Natio
nalmuseets etnologiske afdeling. Spørge
liste nummer 17 omhandler markeder,
som min bedstefar, Christian Andresen,
Kalleshave, der var kreaturhandler, hand
lede på.
Det er min fars erindringer om disse
markedsture, som jeg her gengiver, og så
vidt muligt har jeg benyttet min fars tekst,
skriver skoleleder Sigfred Andresen,
Bredsted.

I mine drengeår færdedes jeg meget på
markeder, fordi min fader handlede med
kreaturer og jeg måtte med som driver. Jeg
kan ikke fortælle ret meget om tiden før
1900, men noget fra 1900-1914.

I Læk afholdtes grisemarked hver man
dag hele året igennem. Hestemarkeder
havde vi dengang kun 2 årligt og de afhold
tes sammen med krammarkedet. Af krea
turmarkeder holdtes en hel række: fra 15.
april til 15. juni hver mandag og fra 15.
september til 1. december også hver man
dag. Enkelte småkalve blev solgt på grisemarkedet hele året igennem. De største fåremarkeder afholdtes fra sidst i maj til
midten af juni. To gange årligt afholdtes
krammarked - første mandag i oktober og
første mandag efter himmelfartsdag.
Læk krammarked holdtes altid både
søndag og mandag, men mandagen havde
størst betydning, fordi den faldt sammen
med heste- og kreaturmarkedet. Folk fra
oplandet kom særligt om mandagen.
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Krammarkedet kaldte vi Jåmærken (års
marked, - tysk Jahrmarkt).
Krammarkedet afholdtes på torvet og i
gaderne. Boderne blev næsten altid stillet
op om lørdagen, også karruseller og gyn
ger, men de blev først åbnet søndag efter
middag og igen om mandagen. De fleste
gøglere og bodejere overnattede i »Herber
ge zur Heimat«, enkelte i de mange kroer.
Herberge zur Heimat var et sted, hvor rej
sende håndværkssvende og tiggere kunne
sove meget billigt. Heste og kreaturhandle
re overnattede i kroer.
Til Krammarkederne gik hele familien.
Når de boede længere borte blev husmode
ren og de mindste børn tit hjemme. Den
dag fik piger og karle fri. Børnene havde
skolefri. Vi fik ikke lov til at komme til
marked, før vi gik i skole. Mange steder
gjaldt denne regel, men ikke i alle familier.
Tjenestekarlen fik 3,- mark og pigen 2,mark til Jåhmærken, men det var ingen
fast regel. - Børnene fik i reglen mellem
30-50 penning med, men hvis man traf en
onkel på markedet, fik man tit 10 penning.
På markedsdagen gik børnene fra bod til
bod og kiggede på de »dejlige« ting, købte
også noget, prøvede deres lykke ved lykke
hjulet eller ved andre lykkespil, kørte med
karrusel eller gynge, sendte luftballoner til
vejrs med eller mod deres vilje.
Børnene blev advaret mod gøglerne, for
di man frygtede, at de kunne stjæle deres
penge. Men børnene kunne også godt finde
på spilopper. Jeg husker, at pølsemanden
råbte: Heiss, heiss! (Varm, varm!). Så råb
te nogle drenge: Katzenfleisch! (Katte
kød!) og pølsemanden blev meget vred.
Unge mennesker glædede sig også til
dagene. For dem var der dans fra klokken
tre om eftermiddagen. Dansen foregik i to
kroer. I »Tonhalle« kom det »mindre fine«
publikum, i Boysens Gasthof kom de »fine
re«, men de »helt fine« holdt sig borte fra
markedsdansen. En større bonde tillod ik
ke, at hans børn gik til Jåhmærkensbal.
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Man kunne betale for et dansebånd - 3
mark - og så kunne man danse fra klokken
3 om eftermiddagen til tidlig om morgenen
næste dag. Man kunne også betale for hver
enkelt dans - 10 penning. I de dage kunne
man godt få sig en markedskæreste, man
sagde: En markedskærest holle kun tre
dav! Markedskæresten fik ikke særlige ga
ver, og der var ikke tradition for, at pigerne
blev særlig trakteret. At nogle unge tog sig
en spadseretur i parken eller i den nærme
ste omegn hører også med i billedet af
krammarkedet.
Om formiddagen var mændene først og
fremmest interesseret i heste- og kreatur
handelen. Kvinderne gik med børnene mel
lem boderne og talte med slægtninge og
bekendte. Når barnet skulle have nye sko,
blev de næsten altid købt på Jåhmærken,
enten i en butik eller ved en stor skotøjs
vogn, som hvert år kom til stede fra Heide
i Holsten.
Der var ikke hver gang de samme ting
på markedet, men jeg kan huske, at der har
været tryllekunstnere, fakirer, kæmpeda
mer, havfruer og bjørne. Mester Jakel
(Kasper Theater) var til stede hver gang.
Det foregik fra en åbning i et lille telt, der
ikke var større, end at et menneske kunne
være deri. Når stykket var spillet, gik en af
gøglerne rundt med hatten for at få nogle
skillinger for forestillingen.
På pladsen var der kun en karrusel. Den
blev trukket af en hest. På drejepladen var
der sat små heste og også svaner. Man kun
ne også sidde på bænke eller stå ved en
stang. En tur kostede 5 penning for børn,
for voksne 10 penning. Der var lejlighed til
at vinde friture for dem, der stod ved stan
gen. Et ungt menneske stod og svingede
med en pæreformet træklods, der var op
hængt i en galge ved siden af karrusellen.
Forneden i pæren var der med en fjeder
fæstnet en ring, og den, der i farten kunne
fange ringen, fik en fritur.
Studehovedet - æ Stuehoej - var en

Der var svinemarked hver mandag året rundt i Læk. Hovedgaden var markedsplads, men blev
man tørstig, kunne en handel med smågrise nok arrangeres på kroen ved det gamle svinemarked.
Ovenstående billede og billedet på side 7 er lånt fra Paul Tappes bog: »Det gamle Læk«.

kraftprøve. På tysk kaldte man den: Haut hvor man kunne vinde forskellige ting. I et
den Lukas. Man slog på en træklods, og telt havde man lommeknive, bordknive,
hvis slaget var hårdt nok, for der noget til brødknive og slagteknive stukket i et bræt.
vejrs op ad en stang, og det kunne få en For 10 penning fik man så 6 små ringe, som
lille mand af træ til at dreje sig en eller man fra en afstand på halvanden til to me
flere gange. Den lille mand var anbragt i ter kastede efter knivene med. Hvis ringen
5-6 meters højde. Hvis man slog meget omsluttede en kniv, var den vundet, hvis
kraftigt, fik man som præmie en stor pa ikke var pengene tabt. På lignende måde
pirsblomst til at fæstne på jakkekraven. kunne man med større ringe vinde dukker,
»Finere folk« deltog ikke i at slå på stude gummibolde eller små figurer eller en fla
hovedet. De vittigheder, manden med Stu ske vin.
dehovedet kom med, var ikke altid pæne.
Jeg husker et telt, hvor gevinsterne var
Det skete også, at man slog på Studehove nummererede. På teltets lave bord, som
det for at finde ud af, hvem der skulle give skrånede mod publikum, var der hvide
den næste runde på kroen. - Jeg husker pletter med numre i. For 10 penning fik
også, at man kunne prøve lungernes kræf man fire skiver af blik, Hvis man med disse
ter ved at puste i et apparat, hvor lufttryk fire skiver kunne dække en hvid plet, havde
ket drev en viser rundt til forskellige tal. At man vundet vedkommende nummer. Man
mundstykket ikke blev renset, før den næ skulle igen kaste fra omtrent 2 meters af
ste pustede, var noget jeg lagde mærke til. stand. Gevinsterne kunne være en lomme
Studehovedet kostede 10 penning, men kniv, en bold, en dukke, en sykurv, et væk
lungernes prøve kostede 5 penning.
keur eller lignende småting.
Der var også forskellige slags kastespil,
Der fandtes i reglen også skydetelte,
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hvor man skød på skiver. Præmierne be
stod altid kun af papirblomster.
Lykkehjulet blev sat i sving af ejeren og
hvis man slog på en knap, standsede hjulet.
En bolt var sprunget ind i et af hullerne og
når hullet havde et nummer, havde man
vundet en præmie. Præmierne var numme
rerede i forvejen. Holdt hjulet ved et kryds,
havde man ikke vundet.
På markedet blev der også solgt viser.
Sommetider de nyeste »Slagere«, hvis me
lodi man hørte på hvert dansegulv. Man
solgte også helt ukendte viser. Så sang sæl
geren dem for tilhørerne, og de stod så og
nynnede melodien så længe, til de kendte
den udenad. Viserne var tyske.
Lirekassens musik blev altid drejet af in
valider. Man så på dem som tiggere. Der
var også ofte en benamputeret, som spille
de på harmonika. Kasketten lå ved siden af
og her lagde folk de mønter, de ville ofre
på ham.
Det var almindeligt, at der var spåkoner
til stede, men da jeg ikke lod mig spå, kan
jeg ikke fortælle meget herom. Teltet var
altid bemalet med ugler og katte. Somme
tider sad spåkonen i teltets dør med en sort
kat på skulderen. At lade sig spå var for
holdsvis dyrt, jeg tror nok en halv mark.
Et ældre ægtepar solgte kager fra en
vogn, der havde et buet sejldugstag. De
solgte
også
honningkager
»Echte
Braunschweiger«. Hvor sælgerne kom fra,
ved jeg ikke, men i hvert fald talte de fleste
højtysk. Der var flere meget forskellige ka
getelte. Nogle af dem så pæne ud og kager
ne lå på hvidt papir i lange rækker. Andre
havde kagerne i kasser, især honningkager
ne. Kager i hjerteform hang tit og dinglede
frem og tilbage. På hjertekagerne var der
tit et lille vers. - Man kunne også købe slik
i stænger eller forskellige slags bolsjer.
I min drengetid var der altid telte med
skotøj, spadserestokke, piber og tovvarer.
Æbler og pærer kunne også købes - og rø
get fisk. Næsten hver markedsgæst tog rø
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get fisk med hjem til familien, men kun til
et måltid. En hjemlig bødker tilbød baljer,
vaskebaljer og malkespande af træ. Gryde
skeer - træskeer kunne også købes. En sad
delmager havde udstillet seletøj til salg.
Kasketter, legetøj og billige smykker kun
ne også købes.
For at holde lidt styr på slagsbrødre var
gendarmerne fra omegnen til stede på mar
kedsdage.
Forældre med børn begyndte at tage
hjem ved 2-3 tiden, og så havde de en gave
med hjem til dem, som måtte blive hjem
me.
Efter efterårskrammarkedet skulle ar
bejdsheste og småkalve sættes på stald og
til forårskrammarkedet skulle fårene klip
pes.
Følgende markeder besøgte min far:
Læk, Nibøl, Skovlund, Hanved og Tønder.
Til markederne i Læk kom man lang
vejsfra. Tilførslerne af heste og kvæg kom
fra egnene mellem Flensborg i øst og Da
gebøl i vest, Tønder i nord og Bredsted i
syd. Hovedformålet med besøget var at
købe eller sælge dyr, dog var det således, at
nogle folk tog til marked hver eneste man
dag for at træffe bekendte - og for at få en
lille rus.
Min far drog altid tidligt afsted til mar
ked. Han kørte i hestekøretøj. Vi drenge
måtte drive kreaturerne. Nogle bønder tog
karlene med på vognen, andre lod dem
komme bagefter til fods eller i de senere år
på cykel. Alle havde en madpakke i lom
men, og man tog foder med til hestene.
Markedet afholdtes i byens gader, krea
turerne blev bundet til rækværket, som gik
langs med husene i hovedgaden. Føl og pla
ge blev ført i kreds på frie pladser udenfor
kroerne.
Når man var kørende, blev man modta
get af kromanden eller staldkarlen. Senere
på dagen, når værten havde travlt indenfor,
tog staldkarlen alene imod. Han hjalp fol
kene af vognen og spændte hestene fra.

Fra et af de to årlige hestemarkeder i Læk. Markedet afholdes i hovedgaden, men kvæget er
flyttet til kvægtorvet. Samtidig med hestemarkedet havde man krammarkedet på torvet, hvor
pengene gik til forlystelser og indkøb af de mange fristende ting.

Seletøjet blev liggende på hestene, på det
skrev han et nummer, samme nummer fik
vognen. På markedsdage havde næsten
hver privatperson, der boede i hovedgaden
lov til at udskænke stærke drikke og sælge
mad, slagterne naturligvis også, og de fle
ste, som ville spise noget, gik til slagteren
for at få en portion Bierwurst (bajerske pøl
ser). Kroerne havde derfor næsten kun ud
skænkning af stærke drikke og kaffe. På
hver eneste markedsdag var der nogle, der
sad og spillede kort.
Handelen foregik næsten altid bag de
bundne dyr. Der blev handlet mand og
mand imellem. Der kom også opkøbere fra
fjernere egne, især fra Husum, men også
fra Nordslesvig. Hesteopkøbere kom end
da helt nede fra Bajern. Opkøberne fra
Sydtyskland adskilte sig ved, at de talte
højtysk, sommetider næsten uforståeligt
for egnens folk. Der var ikke nogen væsent

lig forskel i klædedragt, men enkelte af
dem gik med en stiv, rund hat på hovedet.
Den hjemmehørende befolkning gik næ
sten altid med blå kasket. For vore hjem
mehørende heste- og kreaturhandlere var
det en selvfølge, at de skulle have et silke
tørklæde om halsen. Halstørklædet skulle
være rød- og sortternet. Senere gik man
over til grå- og sortternede, man kunne ik
ke mere få de rød-sorte. At en »rigtig« han
delsmand skulle have en hvid eller grå
overfrakke (kittel) på, var også en selvføl
ge, dertil en stok i hånden, hestehandlere
desuden en pisk. Kreaturhandlere havde en
saks i den ydre brystlomme. Den måtte
gerne stikke lidt op over lommens kant, så
enhver kunne se den.
Når en køber kom for at syne en hest,
blev den først forestillet stående, så blev
den travet indtil 50 meter, frem og tilbage,
så førtes den »i skridt« ca. 25-30 meter
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frem og tilbage. Når en hest stod stille for
at blive synet, måtte man altid sørge for, at
hesten stod højt fortil. Når man travede
for, måtte man altid »gå i trit« med hesten.
Hesteopkøbere havde næsten altid agenter,
som vi kaldte for »Mæggelsmænd« (Makler). Agenterne skulle kigge på hestens
tænder for at fastslå dens alder, men ho
vedopgaven var at hjælpe med at tinge pri
sen ned, og senere på dagen hjælpe med
ved at »tage hestene af«. For selv om heste
ne blev købt om morgenen, blev de først
overtaget henimod middag.
Når kreaturerne blev synet, skulle man
altid trække dem ned fra rækværket, for at
køberen tigtigt kunne se dem. Når dyret
var synet, forlangte sælgeren en pris, som
lå i nærheden af dets rigtige værdi. Der
blev altid tinget så meget som muligt, selv
om sælgeren forlangte for lidt.
På markedet gik altid et par mænd, som
formidlede handeler. Herved tjente de en
lille smule. Jeg har kendt Simon Tange fra
Tønder marked og Ketel Ingwersen fra
Læk marked, men Simon kom også til Læk
og Ketel til Tønder. Hvis markedet var slæ
bende gik sælgerne sommetider til en af
disse to og tilbød dem en lille fortjeneste,
hvis de kunne skaffe dem en køber. Gik
handelen i stedet for flot, kunne de tjene
lidt ved en køber.
Man drak altid lidkøb. Det betaltes i
reglen halvt af køberen og halvt af sælge
ren, men sommetider blev det tinget med
i prisen, så sælger eller køber skulle betale
hele lidkøbet. - Dyrene blev aftaget straks
efter lidkøbet. Når der var børn med som
drivere fik de tit »Hvornpæng« (Hornpen
ge), men så måtte de hjælpe køberen med
kreaturerne hen til en af kroerne. Man kun
ne få 10-25 penning som Hvornpæng, sjæl
dent mere.
Heste- og kreaturhandeler blev altid af
sluttet med håndslag, sydtyske opkøbere
afsluttede tit med håndtryk. - Lidkøbet
bestod af kaffe- eller tepuns eller øl, alt
8

efter folks smag.
Det egentlige marked sluttede gerne ved
2-3 tiden. Kreaturerne måtte nu drives
hjem. Ved den tid var beværtningerne ful
de af folk og mange mænd startede først
ved 6-7 tiden, men ikke for at køre hjem.
De kørte kun til den næste by, for der at
opsøge en ny beværtning. Hen ad natten
nåede de hjem. At der blev drukket mere
end godt var, kan man regne ud.
Priserne var vel omtrent de samme på
alle markeder. - Handved marked var næ
sten kun heste- og især følmarked. Marke
det afholdtes her i en jævnet grusgrav, som
lå lige ved byen. Der var fæstnet granstæn
ger til nedgravede pæle. Her bandt man
kreaturer og enkelte heste. Når en heste
handler havde mange føl og plage til mar
ked, blev de altid bundet til hinandens hale
og hele dagen ført i kreds. Når en køber
havde udvalgt sig et føl eller to, blev koblet
standset og de udvalgte dyr blev travet for
og mønstret, som vi kaldte det. Kunne man
ikke enes om prisen, kom føllene igen på
deres plads i koblet. - Da der ikke var kro
er i nærheden af markedspladsen, var der
rejst telte med udskænkning, så der kunne
drikkes lidkøb, og hvor man ellers kunne få
det at drikke, som man ville.
I Skovlund tilførtes mest angler- og sort
broget kvæg. Markedet afholdtes på ho
vedgaden. Her kom sjældent føl og plage i
kobbel. Der afholdtes ikke krammarked.
På markederne i Læk og Nibøl var de
fleste kreaturer af korthornsracen. Nibøl
marked lignede det i Læk. Her var også
krammarked, dog sjældent handel med he
ste.
Min far købte næsten altid kreaturer på
de nævnte markeder og solgte dem i Tøn
der. Når vi drev til Tønder med kreaturer
ne, overnattede vi altid i Sæd, for dyrene
skulle helst være på markedet klokken 8. I
Tønder var der en markedsplads, hvor han
delen foregik, og jeg har ikke oplevet kram
markeder der.

Et bidrag til en forsinket rehabilitation af
»Sathans bedste moder«
Af BERTEL STEFFENSEN
Værkfører Bertel Steffensen, Tønder, har
skrevet om en slægtning — en fjern slægt
ning —, som læseren vil se på med mere
sympati end samtiden gjorde, efter at for
fatteren er fundet frem til i hvert fald no
get af baggrunden for den »arrige« kones
rygte.

I Berlingske Tidende søndag d. 17. dec.
1961 var der en »julehistorie«, - Slotsjul
uden tårer, - skrevet af Gunnar Buchwald
om Gram og Nybøl godser. Under en om
tale af godsernes tilliggende nævnes også
Gram slotskro og derom skrives:
»Gennem tiderne har Gram slotskro væ
ret på mange hænder, og det er ikke sket så
sjældent, at besidderne på Gram har fået
petitioner, der i beskrivende vendinger be
der om bevilling til kroen. Gang på gang
har der været klaget fra kroværten over, at
private holdt kro for hvermand, og det end
da uden at betale afgift... og en gang skri
ves der om en meget emsig kone til en
kromand Huldenreich for et par århundre
der siden, at hun skal ikke have bevillingen
efter manden: »For hun opfører sig værre
mod hendes mand, end om han hafde taget
Sathans bedste moder self til ægte, idet
hun alene bruger ham til slæb og arbeyed
værre end en hest, men endog eyj under
ham saa meget at æde og dricks, som han
kan hunger svale sig«, ... af hvilke grunde
man på slottet bestemmer, at kroholdet i
Gram efter Huldenreichs dødelige afgang
skal overgå til slottets kornskriver Lau
ritz.«1
Hvem var da denne slemme kvinde? Ja, der står jo, at hun var gift med kro
mand Huldenreich. Da hun og Hulden
reich hører til vor families ahner, har vi
prøvet at finde ud af, om hun nu også var

så slem. Vi har været så heldige, at der i
Gram godsarkiv ligger en del breve, der
fortæller ikke så lidt.2
Her skal lige indskydes, at der var to
kroer i Gram - Slotskroen og Gramby kro,
og det er ikke rigtigt, når artiklen i Berling
ske Tidende sætter Huldenreich i forbin
delse med Slotskroen, det rigtige er Gram
by Kro.
Kromandens fulde navn var Hans Chri
stian Huldenreich. Han er født ca. 1682,
død 1763. Han var gift tre gange. Første
gang i 1726 med, som der står, en gammel
enke på 51 år ved navn Karen Povels og
anden gang i 1730 med en jomfru fra
Flensborg ved navn Katharina Møller, med
hvem han var gift i 6^2 år og avlede 3 børn.
Tredie gang var i 1740 med Helena Maria
Råben fra Haderslev. I dette ægteskab fød
tes der 4 børn. - Da det er hende, der over
lever Huldenreich, er det hende, der omta
les så dårligt.
Hun er født i Haderslev ca. 1703, som
datter af debuteret borger og handelsmand
Iver Jensen Råben og hustru Maria Rå
ben.3 Hvor Iver Jensen Råben har boet, får
vi en beskrivelse af i et af hendes breve,
hvor hun omtaler en slægtning til Hulden
reichs 1. kone, der har logeret i hendes for
ældres hus, og som Huldenreich, før hun
kendte ham, havde fulgt fra hendes foræl
dres gård til vandet, hvor vedkommende
kom med til Assens med en postbåd, der
kunne sejle lige op til hendes faders gård
ved Mølleåen.
Hvorfor Helena Maria er blevet så upo
pulær, at bønder fra Gram og fra Tiset har
bedt greven om ikke at give hende krobe
villingen, får vi en anelse om ved at kigge
på andre breve fra godsarkivet, og heraf
kan man næsten slutte, at det nu ikke så
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meget er noget at æde, men derimod noget
at drikke hun ikke undte ham.
Fra 1737 - 3 år før Huldenreich blev
gift med Helena Maria, foreligger en em
bedsskrivelse fra provsten og sognepræsten
i Gram, der følges op af følgende skrivelse:
»Da provsten og sognepræsten i Gram vel
ærværdige hr. Peter Kragelund, haver an
draget, hvorledes Gramby mænd sig i kro
en sammesteds næstafvigte søndag skal ha
ve indfunden, og der et meget forargeligt
og skændigt hus med drikken, banden og
slagsmaal til søndagens vanhelligelse og
Guds børns forargelse holdt, saa skal en
hver af bemeldte Gramby mænd, sig selv
til velfortjente straf og andre til eksempel,
straffes med træhesten ved kirken først
kommende søndag, hver en time, saaledes,
at den halve del skal sidde derpaa før præ
diken og og den anden halve del en time
efter prædiken, desforuden 2 mark til de
fattige. Og som kromanden herudi mod lo
ven haver handlet, skal han for denne sinde
give 2 rigsdaler i bøde og lade sig det een
gang for alle være sagt, at saafremt han
efterdags laaner nogen husrum, helligt el
ler søgnt, til sligt forargeligt levned, skal
han have hans krorettighed forbrudt.«
Forholdet mellem Huldenreich og provst
Kragelund må være bedret senere, og sik
kert i kraft af Helena Maria Råben. I kir
kebogen fra 1744 kan vi se, at provst Kra
gelunds hustru, Maria Elisabeth, har stået
fadder til Samuel, et af Huldenreichs og
Helena Marias børn.
Det er nok gået for pænt til på kroen i de
23 år, Huldenreich var gift med Helena
Maria, og det har været de gode Gram bor
gere for meget. De har så prøvet at sikre
sig, at hun ikke skulle have kroen efter
»Huldenreichs dødelige afgang,« ved at
klage til greven. - Det blev gjort i 1747,
syv år efter at de var blevet gift, og da
Huldenreich var 65 år.
I grevens bestemmelse hedder det:
»Endskiønt sig til Vertshusholderen i
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Gramby Hans Christian Huldenreich har
udgivet min haand, at hans nulevende Hu
stru skulle beholde Gram Kroe efter hen
des Mands dødlige afgang og saalænge hun
levede, saa er dog bemeldte Huldenreichs
Hustru dog ej i anden henseende eller paa
anden maade dermed været forlenet, end
at hun sig fredsommelig, skichelig og an
stændig saavel mod hendes Mand som
fremmede skulle opføre, men jeg har desto
være maaetet fornemme, at hun ickun er
...« og så kommer beskrivelsen af hvor slem
hun er, og bestemmelserne om, at kornskri
veren skal have kroen: »Imod at han den
Suma bygningen er taxeret for til Hans
Huldenreichs efterladte arfvinger inden
aars og dags forløb imod nøyagtig qvittering udbetale.
Det til bekræftelse under min haand og
Zignete.
Gram d. 23. May 1747.
H. Schack
Kornskriveren Lauritz fik ikke Gramby
kro, det fik derimod Helena Maria og Hul
denreichs datter og svigersøn. Datteren
hed Maria, er døbt 4. dec. 1746, og viet i
Gram 25. nov. 1763, 17 år gammel til
Christen Bennedsen, født 1729, 34 år.
Lærer H. P. Sørensen skriver i »Træk af
Gram Sogns Historie«: »Krostedet i Gram
by blev af Huldenreichs enke ved kontrakt
af 4. oct. 1763 overdraget til hendes sviger
søn Christen Bennetzen. I mere end 100 år
derefter var krostedet i den dygtige og an
sete Bennetzenske slægts eje.«4
Inden den endelige afgørelse d. 4. oct.
1763 rykker Helena Maria flere gange for
en afgørelse. Hans Christian Huldenreich
blev begravet d. 13. maj 1763. I et brev d.
17. sept. skriver hun: »Og bedes Deris Høy
Velbaarne, saavel som Deris Høy Edle og
Velbyrdige at have den Goedhed for mig,
saavel som for min forhaabende Svigersøn
at besørge Festebrevet til hannem, thi de
800 Rigsdaler, som baade børnene skal ha
ve, saavel som Gielden skal betales med,

ved jeg ingen anden udveye til at faa, end nu min Søn Samuel fa766som hos den tilkommende Svigersøn, og derlg. Arv
som same er benevnet i Contrachten at Nu stiefdater Katrin So
331skulde betales til førstkommende Michels- phia, faderlig Arv
dag, og han ey vil sette denem anderledes nu gielden vi ere Bortskyl
ind, paa mit sted, førend han ved om han dig først til Peder Chri
faaer det i Feste, altsaa indflyer jeg yd- stensen i Aarup for rug
34mygst til Deris Høy og Velbaarne, og Deris til Hr. Hans tobaksspinder
Høy Edle Herrer at have den Goedhed for i Tønder
45- 7- 7os, at han Motte nyde Festebrevet med det til Sal. Andreas Rauens
første, thi jeg tror ikke at de forskyder En Enke i Haderslev
30- 2ker og faderløse Børn.«
til H. Trellesen i Abenrade 8- 1 - 8I et andet brev både beder og truer hun: til H. Nicolaj Nissenibidem 7- 1 »Jeg skulde dog icke troe, at Nogle skulde og til min Svend Hans Fri
vær saa Samvittighedsløss, at de skulde skens Løn
17fordrive eller forfølge Enker og faderløse nu for den Contrachtj mel
Børn, thi da maa de forvente den straff lem mig og mine Børn rest 10- 0- 0som 2. Mose Bog 22. Cap. 22.23.24.V., nu afgifter for dette aar af
Herren truer denem med, der det giører og Bege steder
30Sal. Ordsprock 23. Cap. V. 10.11., og Sirac nu for H. Siemonsens ge735. Cap. V. 17.18.19. ... Thi Naar jeg faar buhr
den rette Mening at vide, enten fra eller til, nu for resterende Mage
7saa er jeg vel tilfreds, thi den tilkommende sien Kiorn, rest
svigersøn er fortrydelig derover, at det tø nu for mig og min datters
1ver saa længe med en Beskeden.«
og tienstepieg, rest Extra
Da Huldenreich var død, måtte Helena nu den ulovelige fodring
Maria udrede arven til hans børn og arvin fra Fyen
100ger fra hans tidligere ægteskaber, og hun
42besværer sig over, at hans 1. kones familie
Suma 743fra Fyn kommer med et Arvekrav på 100 nu ved Gud om der kand nogen mere kom
rigsd. nu, og ikke da hans første kone døde, me, mig er ubevidst: Thi Simonsen vil have
eller før han giftede sig 2. gang.
det i aviserne.
At der ikke er blevet så meget tilovers af
Det viser sig ret hurtigt, at forholdet til
de 800 rigsd. hun fik for kroen ses af føl datteren og svigersønnen ikke bliver det al
gende skifte:
lerbedste, og hun beder om at få gården i
Tiset (nuværende mat. 1) i fæste, som hun
»Nu følger Heer Specifikation paa hvad og hendes mand havde sammen med kroen
der vil blive til overs for mig at leve af, i Gramby.
I et brev fra 1763 til godset skriver hun
udaf de 800 rigsd., han har betalt.
Først til stiefsønen Hans
efter at have gennemgået skiftet mellem
Huldenreichs Moderi. Arv200R.0 M.O Sk. sig og børnene:
og for 3/2 Aars rente a 8
»Saa jeg maa nu siege jeg haver ingen
rigsd.
28 - 0 - 0 - Rigsdaler i min gierne, og jeg hafde og vaaSin faderlig Arv er
66 7- ren Huusvild, dersom Velbaarne H. Capinu min søn Iver Hulden
tain Leo ej forondt mig 1 stue i Sit Logi at
reichs faderig. Arv
66 7- opholde mig udi for det første thi da jeg
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forleden afvigte 26. oct. kom en aften hiem
af byen og ville gaa til sengs, da fandt jeg
huuset sidendes fuld af giester med Kort
spillen, da var det et sverd i mit Hierte
efter som jeg i all min tied ike i Huset
hafde hverken seet Kort eller tærning, efter
som alle vi søskende hafde lovet min Sal.
fader at aldrig liede det, hvilket vi og holt,
da sagde jeg til min datter er det ret at
handle, da sagde hun, di søgte deris Nering
hvor di kunde, vilde jeg blive var det got,
hvo ikke liege saa, jeg hafde hos dem intet
at fordre, jeg gik ud med Grædende taarer,
med hvilke Taarer jeg og inflyer til Deris
Velbaarenhed, at di dog foronder mig self
i Feste min Livistied den otting i Thieset,
eftersom Benevnte Sviegersøn Nok kan er
nære sig af Kroen og sit Købmandskab
uden døre med Heste og stude, og haver
nok jmellem Hænderne at giøre med, og
ved Gram holder de med hannem for fettet
svømmer altid øverst, og jeg troede mit
Barn saavel, thi hun gaf mig som jeg nu har
erfaret: Joobs Hilsen og Judas Kys: - det
var min tak, jeg gjorde hende en trolovelse
afvigte 21. oct. af 86 personer, derudi sider
jeg og skyldig, jeg vilde holde det Hæder
ligt . Fordi Enden goed alting got, men nu
i aftes jeg kom fra forvalter Kiemer, og gik
ind i mit forrige Huus til min datter, blef
hun siedendis paa en stol, og bad mig hver
ken siedet eller staa, eller bød mig ont eller
got, jeg sadte mig self neder, da jeg hafde
siedet der tø stund gik jeg bort med Graad
at jeg skulde saa begegnes af mit eget
Barn, hvad haver jeg nu at tage til, andet
ind at flye indtil deris Velbaarenhed, som
til min oberformynder, her paa Jorden at
de dog skaffer mig rett, den Højeste skal
belønne denem der for Baade i Tieden og
Evigheden det ønskes af deris under danige
Tienerinde.
Gramby d. 5.[?]. 1763. Helena Maria
Sal. Huldenreichs Enke.
I en »Revisionsprotokolle« fra 1761 fra
Gram Gods er indført følgende ret interes
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sante oplysninger:
Nr. 22 + Nr. 98 i Thiset
Hans Christian Huldenreich, gi. Gram
79 Aar.
1 Landboel paa hvilket holdes Kroe.
Hustru Helena Maria Ravn 44 Aar
(hun var 58 Aar.)
Børn af hans første Ægteskab, (det var af
det andet)
Hans Schack rejser paa Holland 28 Aar.
Catrine Sophie gift med Peder Jepsen i
Thiset
26 Aar.
Af deris Børn.
Iver paa en Kinafarer fra København
20 Aar.
Samuel, Løber for Grev Schack 17 Aar.
Maria (hjemme)
14 Aar.
1 Obligation til Hans Schack 200 Rigsd.
mødrene Arv.
150 Rigsd. til Tobaksspinder Hans Hansen
i Tønder.
Hos - logerer Capitain Leo.5
Helena Maria fik heller ikke »den otting
i Thiset« i fæste. Der har, som det fremgår
af hendes breve og af revisionsprotokollen
fra 1761, boet en kaptajn von Leo til leje i
kroen, og ham er hun blevet gift med et par
år senere. I kirkebogen dec. 1765 står: »D.
13. dec. 1765 blev højædle og velbaarne
Capitain Friedrich Wilhelm von Leo og
ædle og hæderbaarne Matrone Madame
Helena Maria Huldenreich viet.
Helena Maria døde og blev begravet d.
3. juli 1791 i Gram.
Kilder:

1. En artikel i Berlingske Tidende søndag d. 17.
dec. 1961 »Slotsjul uden Tårer«.
2. Landsarkivet i Aabenraa, Gram godsarkiv,
håndværk og kroeri, pakke nr. 191.
3. Landsarkivet i Aabenraa, skifteprotokol fra
Haderslev (2), side 948 - 953.
4. Træk af Gram sogns historie af lærer H. P.
Sørensen, side 335 og side 241.
5. Landsarkivet i Aabenraa, Gram godsarkiv,
»Revisionsprotokol« fra 1761 og forskellige
kirkebøger.

Peder Kjær, Arrild
Af FHV. FØRSTELÆRER P. L. CLAUSSEN, BRØRUP
Jeg mødte ham efter Genforeningen i
1920. Han var fhv. gårdejer og noget af en
fører på stedet, især i den nationale kamp.
Han overlod mig erindringer, han havde
skrevet. Her er hovedtrækkene i dem. Jeg
lader Peder Kjær selv føre ordet - også
sprogligt.
Peder Kjær: Når jeg fortæller mit lev
nedsløb, vil jeg nødig at nogen skal få det
indtryk, at jeg fortæller om mig selv, for at
det skulle få udseende af, at jeg har udret
tet noget stort, for det er aldeles ikke tilfæl
det. Jeg har kun gjort min pligt, mange
gange knap det samme, men det har tit
smertet mig, at jeg i min ungdom ikke fik
lært lidt mere; thi så kunne jeg have været
lidt mere for mit folk.
Jeg er født den 10. marts 1852 i Arrild
som søn af Mikkel Pedersen og hustru
Mette, født Top. Navnet Kjær gav min far
mig efter gården, hvor han var født,
Abilskjær i Hygum sogn.
1857-58-59 havde vi nogle tørre somre,
der var omtrent misvækst. Bønderne havde
ondt ved at klare sig, og i disse tre år gik
min far med »udtæring«. Han var bange
for, når han var borte, at mor skulle gå fra
gården, og vi så intet havde at leve af. Vi
var tre børn, to søstre og jeg, hvoraf jeg var
den yngste. Min far solgte gården i 1860 i
januar måned, og 1. maj flyttede vi over i
et lille hus, som blev bygget, men da var
far død. Jeg var 8 år, da jeg stod ved hans
dødsleje. Jeg husker endnu så tydeligt, da
han tog afsked med mig: Nu farvel, min
dreng, bliv nu en god dreng og god ved din
mor!
Havde han vidst, hvordan det ville gå
havde han nok føjet til: »og være tro mod
dit land;« thi han var kernedansk.
Der blev 12.000 mark til overs, og det

var jo ikke for meget for min mor at leve
af. - Da jeg var 12 år, kom jeg ud at tjene,
og da jeg var 18 år, opterede jeg for Dan
mark. Der stod jo i Pragerfredens artikel
19, at enhver, som ønskede at aftjene sin
værnepligt i Danmark, skulle udslettes af
stamrullen uden at der lagdes han nogen
som helst hindringer i vejen, og dersom vi
var født inden 12. november 1870 havde vi
lov til at opholde os her igen, når vi havde
aftjent vor værnepligt i Danmark. Men den
herlighed varede ikke længe, for der ud
brød krig i august 1870 mellem Prøjsen og
Frankrig, og alle vi danske undersåtter fik
ordre til at forlade det prøjsiske statsområ
de inden 24 timer, ellers fik vi fængsels
straf. Så rejste jeg til Danmark; men et par
år efter fik vi bud om, at dersom vi kunne
få hjemstedsbevis fra Danmark, at vi i
tvangstilfælde kunne hjemsendes dertil,
kunne vi få lov til at opholde os her. Jeg
kom tilbage igen, da jeg havde tjent 7-8 år
i Danmark, og jeg var blevet klar over,
hvad det gjaldt, og at der var fare for, at
mit eget fædrenehjem ville gå over på ty
ske hænder. Da stod det for mig som et af
mit livs stolteste øjeblikke om jeg igen kun
ne købe mit fædrenehjem, for da i det
mindste at holde det fri for en tysker. Jeg
havde ikke flere penge, end jeg selv havde
tjent mig, men ved gode menneskers hjælp
lykkedes det mig at komme i besiddelse af
mit barndomshjem, skønt jeg måtte i de
første år kæmpe svært med pengevanske
ligheder. Det var i 1877-1881 blev jeg gift.
Min kone havde nogle penge og ved flid,
nøjsomhed og Guds velsignelse havde vi
det helt godt.
Da jeg havde haft gården i omtrent 13
år, indså jeg, at det var en uholdbar stilling
i længden; thi det blev jo længere jo værre
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at være bosiddende her som dansk under
såt. Man kunne pludselig modtage en ud
visningsordre, der lød på, at man havde at
forlade det prøjsiske statsområde inden 24
timer. Henvendte man sig til myndigheder
ne om, hvorfor man var udvist, fik man
ingen anden begrundelse end, at man var
faldet til besvær og havde at lystre ordre.
Da kom en dag min gode ven og barn
domslegekammerat Peter Skovrøy fra Tøn
der og sagde: »Hør, Peter, du må se, om du
kunne blive prøjsisk undersåt;du er nu så
gammel, at du ikke bliver soldat, og den
slags, som du er af, er en af de bedste vi
har!« Jeg svarede: »Jeg er da ikke mere
dansk end I andre«. - »Kan nok være,men
du sidder inde med mere had. Du har nu
måttet tie stille så længe, og det kommer
bedre frem, når du først får lov til at tale«
- Jeg vil villigt indrømme, at jeg i de sidste
tyve år havde samlet mig et så grundigt
had til alt tysk, og det har ikke forladt mig
siden.
Vi havde en pensioneret prøjsisk løjtnant
til amtsforstander i Toftlund. Han havde
før været herredsfoged i Gråsten, men da
embederne som herredsfoged gik ind, blev
han amtsforstander i Toftlund, men han
ville hellere beholde titlen som herredsfo
ged. - Da var der en dag en mand, som
sagde til mig: »Når du indgiver ansøgning
om at blive prøjsisk undersåt, må du altid
sige herredsfoged til ham og så altid tale
tysk. Om det ikke er så godt, det gør ingen
ting; så bliver han i bedre humør. Jeg fik så
en dag ordre , at jeg skulle stille hos amts
forstanderen. Nu vil jeg ærligt indrømme,
at jeg ikke rigtig fulgte sandheden, men jeg
trøstede mig med, at hensigten helliger
midlet. Da jeg kom ind til amtsforstande
ren, modtog han mig med de ord: »Er det
Dem fra Arrild, der har indgivet ansøgning
om at blive prøjsisk undersåt? Var det for
at undgå at blive prøjsisk soldat, at de tog
til Danmark?«
Jeg svarede: »Ja, for det meste.« Da
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sprang han op fra stolen og hen imod mig.
Jeg troede, at han havde smidt mig ud,
men heldigvis fik jeg sagt, at jeg gerne ville
have lov at forklare det sidste punkt lidt
nærmere. »Værsgod«, sagde han. - »Se da
hr. herredsfoged, dengang jeg gik til Dan
mark var jeg knap 18 år. Far var død, og
jeg havde en formynder. Min formynder
sagde: »Du må hellere aftjene din værne
pligt i Danmark, thi iflg. paragraf 5 skal vi
nok allesammen blive danske, og da de af
tjener deres værnepligt i Danmark senere
end i Prøjsen, kan du muligvis blive soldat
to steder, og så må du heller aftjene din
værnepligt i Danmark.« Jeg troede også det
forholdt sig således, og af den grund gik jeg
til Danmark, men nu er paragraf 5 blevet
ophævet, og så bliver vi jo aldrig danske
mere i alle vore dage, og så mente jeg, at
det var rettere at være undersåt i det land,
hvor man har sin ejendom og så finde sig
til rette med forholdene.«
»Tror De ikke, at vi bliver danske her
igen,« sagde amtsforstanderen. »Danske
her igen, hr. herredsfoged, det kan der jo
aldrig være tale om. Paragraf 5 er jo ophæ
vet 1878«. »Der er heller ikke noget i vejen
for, at De kan blive prøjsisk undersåt, jeg
skal anbefale sagen.« »Mange tak, hr. her
redsfoged,« sagde jeg - og godt fjorten da
ge efter var jeg prøjsisk undersåt.
Hvor det lettede. Kun den, som har prø
vet noget lignende, kan danne sig en fore
stilling om, hvad det vil sige pludselig at
blive befriet for det knugende tryk, som i
tyve år havde ruget over os som en mare,
bestandig at have en udvisningsordre hæn
gende over hovedet.
Kort tid efter, at jeg var blevet prøjsisk
undersåt, blev jeg valgt til kommunefor
stander, men man troede åbenbart ikke på
min omvendelse, thi jeg blev kasseret. Se
nere fik jeg efterhånden flere tillidshverv
som kommunerådsmedlem, vejrepræsen
tant, skolerådsmedlem, kirkeældste, besty
relsesmedlem i mejeriet i 25 år, deraf som

formand i 18 år.
Da jeg var medlem af skolerådet, blev vi
engang overrumplet af tyskerne. Det var
Skærbæk marked, og alle, både tyske og
danske var til marked. Valget var sat til kl.
2, og alle tyske mødte på kommando fra
marked inden kl. 2, og der blev valgt tre
tyske og de tre danske sat udenfor. Et par
dage efter læste jeg i den tyske avis. Her
stod: Som bevis på tyskernes glædelige
fremgang i Nordslesvig kan anføres, at i
Arrild var der valgt tre tyske skolerepræ
sentanter og sat tre af protestpartiet uden
for.
I Toftlund havde tyskerne flertallet og i
Skærbæk også, og nu ville man drive en
kile ind og fortyske hele egnen. Der blev
holdt et tysk møde i Arrild kro, hvor pastor
Jacobsen fra Skærbæk talte, og det blev
vedtaget, at enhver tysker skulle hejse fla
get. Der kom så 14 nye tyske flag til kom
munen på een dag. - Da skolerepræsentan
ternes funktionstid var udløbet, fik vi dem
imidlertid vippet igen.
Jeg har engang imellem skrevet nogle
vers, dog vil jeg langt fra gøre krav på at
kaldes digter. Ved et valgmøde i Lindetskov fortæller jeg om dette skolerådsmøde
i Arrild:
For manne år tebag, di mene vi
vår bleven tysk i sind,
de vår no et tefælet, men vi var
slumret ind.
Å venn e folk di sover, så kan et
let gå gal,
i hvert tefælde gået it oltid som
de skal
Å så haj vi et skolrådsvalg, vi måt
gå a e vej,
tre rigstro kandidater, dem såt di
i e stej.
Og så haj vi et kirkevalg, og der
vi måt træk lod,
så det var kun et slumptræf, at

sejren den blev vor.
E tyskere di hejst e flag, di flagred
for e vind,
fra Toftlund og til Skærbæk en kil
vild de dryw ind.
Men så blev vi da vågen a vores
lange søvn,
å så soi vi te vor sjel, nej no ska
de blyw løvn.

Den kil, som di har dreven ind, den
er nok lovle slap,
den må kund dryves ud igen mæ et
forsvarle rap.
Å næste gang ve kirkevalg vi
blev let bær tefreds,
e tyskere fik fem og tyv, men vi fik to
og treds.

Å da vi så fik skolrådsvalg kund e
tyskere it blyw,
di fik femten stemmer, men vi fik
syv og tyv.
Der ser I et eksempel, hvordan de
let kan gå,
venn folk de gæer o sover, å
glemmer å paså.
Nej, at få os ret fortysket ville ikke rigtig
gå. Der var en landsråd fra Kiel, dr. Hahn,
han rejste omkring og holdt foredrag om,
at der skulle sættes mere damp på for at få
os fortysket, det gik for langsomt, og re
daktør Strackerjan fra grænsepost i Ha
derslev mente det samme, medens en pa
stor Tiedje og præsten fra Vodder, Pastor
Schmidt, mente, at der skulle fares med
mere lempe.
Dengang skrev jeg:

E tyskere, di veed it ret, hvordan
di skal gå frem,
å få vos ret fortysket, de gæer
lidt småt for dem.
Så vil di prøv å list se frem, å så
vil de ha kamp
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og så vil de gå lidt sinde og så ha
mere damp.

vogte den sag og den dejlige sang, vi i arv
af fædrene fik og lukke hjertet for trældom
og tvang og jer dør for de fremmedes skik.
Å Strakejahn vil nap vos, og doktor
Den 25. maj 1927 fik Peder Kjær sølv
Hahn vil slå.
korset af Kong Christian den Tiende. Om
Å pastor Schmidt vil klap vos, å
kongens besøg i Arrild den dag er at beret
Tiedje ligeså;
te: Da kongen havde hilst på Peder Kjær,
men e mål de er de sam, kun a
fortalte han kongen et barndomsminde om
forskjelle vej
det sidste kongebesøg i Arrild:
vil de vos ha fortysket å få vos
Blandt mine barndomsminder, er der in
godt tefrei.
gen der står mere levende for mig, end da
kong Frederik d. Syvende lørdag den 3. ok
Paragraf 5 ræn di for inneting, den
tober 1857 med gemalinde, lensgrevinde
vil di ha a vejen
Danner, kom gennem Arrild med stort føl
vil ånde it ha mæ en o gø’er, så er
ge, på rejse fra Ribe til Løgumkloster og
et jo da vor ejen.
Tønder. Jeg var 5,år. Der var mange vogne
Å derfor vil vi ligegodt it ha en
og mange forridere, mest unge bondesøn
ner, alle med et dannebrog i hånden. Vi
slån ihjæl,
di råj di har vi oldtid holden, vi
skulle også have flaget ud, men vi havde
kan behold en sjel.
intet. Da tog min mor nogle røde gardiner
ned og syede dem sammen og syede så et
hvidt kors på. Vi børn var så stolte af vort
Å tidens hjul drejer rundt, de er
flag, thi det var det allerstørste i byen. Da
no et so sær,
kong Frederik steg ud af vognen her ved
at vor historie nov javn fik end i
fi og treds,
kirken, trådte pastor Ørbech frem i fuldt
men venn er ser tebag, da olt gå
ornat og hilste kongen med ordene: »Vel
op og ned å jord,
signet være den der kommer i Herrens
hvorfor vi heller må blyw ved de,
navn, amen!« Peder Kjær føjede her til: Jeg
vi læer å vor moer.
vil i dag overfor Deres Majestæt gøre pa
stor Ørbechs ord til mine.
Jeg har nu aldrig tvivlet om, at vi nok skul
Da kongen havde overrakt Peder Kjær
le komme hjem igen, men jeg har tit tviv dannebrogskorset, føjede han til sin tak:
let, om jeg skulle få lov til at se den dag og
derfor kan jeg jo sige som den døende sol
Den post, hvorpå vi engang står,
dat da de sejrer ved Isted: O herregud, så
må holdes uden at flytte,
skulle jeg da, i dette liv den glæde ha’!
og ej engang vi spørge må,
Efter Genforeningen blev der rejst en
om det i grunden kan nytte.
Genforeningssten ved Arrild kirke. Om
Men når engang er endt vor vagt,
den sagde Peter Kjær: Den skal stå som en
det skudsmål vi ej må miste,
tak til Gud, at han førte os ud af trældom
at der om os må blive sagt,
men og minde os om at det kan nytte, at
at vi trofast stod til det sidste.
blive stående på den post Vorherre sætter
os på, og som et minde om den dag, da vi Peder Kjær døde 1930. Hans minde vil
efter 56 års fremmedherredømme stemte gennem slægtled leve i Arrild sogn.
os hjem. - Senere føjede han til: I skal
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
En englænder i Sydslesvig 1779
AF TORBEN GLAHN

En professionel rejsende, englænderen
Wil. Coxe foretog flere større rejser, der
førte ham vidt omkring. Sydslesvig besøg
te han i 1779 og igen nogle år senere. I
1785 udgav han en flere-binds detailleret
beskrivelse af sine »Travels into Poland,
Russia ... and Denmark«. Et uddrag af
hans iagttagelser fra turene gennem Syd
slesvig gengives nedenfor oversat til dansk
af overbibliotekar Torben Glahn, Køben
havn.
- Den 11. (april 1779) passerede vi gen
nem adskillige små, men kønne byer,
smukt beliggende ved Østersøen og i sær
deleshed Flensborg, et sted med en bety
delig handel. Indbyggerne ejer mindst 200
skibe og har en ikke ringe handel med
Vestindien. De handler også på Norge,
hvor de skaffer sig saltet fisk, som de brin
ger til Middelhavet, medens de tager vin
og tørrede frugter med sig tilbage til Hol
land, St. Petersborg og Østersøhavnene.
Hertugdømmet Slesvig, somme tider
kaldet Sønderjylland, adskilles fra Holsten
eller Kongen af Danmarks tyske besiddel
ser ved Ejderen. Hovedstaden er en uregel
mæssigt bygget by af stor længde, den har
ca. 5.630 indbyggere. Husene er af mur
sten, og som alle de andre byer i landet,
ligner den i nethed og bygningsmåde de
hollandske. Indbyggerne går også klædt li
gesom hollænderne og mange af dem taler
deres sprog, skønt det almindelige sprog er
tysk og dansk.
Den del af hertugdømmet, som vi gen
nemrejste, så ud til at være godt opdyrket;
landet var for største delen fladt og åbent,
men af og til sås varierende landskaber
med hede, opdyrket land og græsgange,

omgivet af levende hegn og med mellem
rum bevokset med bøge- og egeskove. Går
dene havde et meget pynteligt udseende.
Vi kom også forbi rækker af nye småhuse,
nyligt bygget til kolonister for statens pen
ge. De er rummelige og ligner husene i
Westphalen. Der er under samme tag en
stor lade med afdelinger til kvæget på beg
ge sider og to rum i den anden ende til
familien. Hver familie forsynes med plove,
arbejdsvogne og andre nødvendige land
brugsredskaber, to heste og de får en tre
årig understøttelse.
Omtrent tyve mil fra Slesvig forlod vi
dette hertugdømme, og i Rendsborg kryd
sede vi Ejderen og kom ind i Holsten. Den
ne flod anses for på denne side at danne
Tysklands grænse og menes at have været
grænsen for det romerske kejserrige, en
tradition, der er nedfældet i følgende linje,
indhugget over den gamle byport:
Eidora Romani terminus imperii.
Rendsborg menes at være den stærkeste
fæstning i de danske landområder. Byen,
som har omkring 3.600 indbyggere, har
kun ringe handel, og den ejer knap nok tre
skibe, men den vil dog snart blive et sted af
stor begydning, idet Kielerkanalen nødven
digvis vil medføre en betydelig forøgelse af
handelen. Den sidste sluse skal bygges ved
Rendsborg. Ejderfloden er sejlbar for store
skibe op til et lille stykke fra byen, men
skibe med mindre last landsætter deres va
rer fra kajerne. Tidevandet, som når en
højde nær fire fod, bringer sand ind i ka
nalen, og muddermaskiner arbejder
ustandseligt på at uddybe flodlejet.
Omegnen er hovedsagelig flad, nøgen
hede, men da vi nærmede os Kiel, blev ky
sterne gradvis bakkede og mere frugtbare.
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Vi sejlede mellem Wetter og Flemmerhudersøerne og krydsede Ejderen, der her
kun var et lille vandløb, som flyder fra den
førstnævnte ud i den sidste, og kom om
aftenen til Kiel.
Byen ligger på en lille ø i en bugt i Øster
søen og har en meget god havn selv for
meget store skibe. Den er allerede en af de
største handelspladser i Holsten og dens
handel vil øges yderligere når udenlands
sejlruten over halvøen er fuldført. Af den
ne er jeg dels gennem selvsyn, dels ud fra
oplysninger modtaget på stedet i stand til
at give følgende beskrivelse.
Indlandssejlforbindelsen, der skal for
binde de to have, skal anlægges tværs over
hertugdømmet Holsten med anvendelse af
Kielerkanalen og Ejderfloden, der går for
bi Rendsborg og falder ud i det tyske hav
(the german Ocean) ved Tønning.
Kanalen begynder ca. tre mil nord for
Kiel ved Lewensaweåens munding, som
hidtil har adskilt Holsten fra Slesvig og vil
danne en ny grænse mellem de to hertug
dømmer. Afstanden fra dens begyndelse til
den sidste sluse i Rensborg er 27 engelske
mil, men da Ejderen er sejlbar ca. 6% mil
oven for Rensborg og kun behøver at blive
uddybet nogle steder, er den gennemskæ
ring, som er nødvendig for fuldførelsen af
vandforbindelsen mellem de to have kun
20*72 mil.
Kanalen blev påbegyndt i juli 1777, og
i april 1779, da jeg studerede den, var den
ført ca. fem mil frem så langt som til Suckdorf, og man beregnede at hele anlægget
ville være fuldført i 1784. Det var kontrakt
arbejde. 1024 kubikfod jord blev gravet op
for 8 s. og hele udgiften skulle beløbe sig
til omkring £200.000. Mellem Flemhudersøen og åen Lavens er det højeste punkt,
hvorfra vandløbene på begge sider tager
forskellig retning mod Østersøen og Det
tyske Hav. På dette sted må der graves ned
til en dybde af 50 fod. Det lodrette fald
mod Østersøen er 25 fod 6 tommer, og fal
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det mod havet 23. Skibene kan hæves eller
sænkes ved hjælp af de seks følgende slu
ser: Holtenau, Knorp, Suckdorf, Schinkel,
Niederholten og Rendsborg. Indskærin
gens bredde er foroven 100 fod og 54 i
bunden, sluserne er 27 fod i bredden og
100 i længden, og den laveste vanddybde
10 fod. Kanalen forsynes med vand så
langt som til Steinwarp fra Ejderen og
søerne Flemhuder og Wetter og derfra til
Rendsborg af Wettersøen, hvorfra der
strømmer en å, der falder ud i Ejderen.
Almindelige handelsskibe med omkring
120 tons last vil være i stand til at besejle
kanalen.
Nytten af dette betydningsfulde foreta
gende ses klart ved en betragtning af et
kort over Danmark. I øjeblikket må selv de
mindste skibe, som sejler fra en hvilken
som helst del af de danske besiddelser ved
Østersøen til Nordhavet gøre en omvej om
kring Jyllands yderste spids og er udsatte
for at blive forsinket af modgående vinde.
Denne sejlads er så langtrukken, at varer
indladet i København bestemt for Ham
borg ikke sjældent sendes ad søvejen til
Lybæk og derfra til Hamborg. Men fuldfø
relsen af denne kanal vil gøre det muligt
for skibe med en vis last at sejle umiddel
bart fra Østersøen ind i Det tyske hav, der
fra fortsætte uden omladning til Hamborg
eller sejle til Holland, som i krigstider får
store mængder af sukker og andre vestin
diske varer fra Danmark.

(På en anden rejse) beså jeg igen Kielerka
nalen, som blev påbegyndt 1777, og af hvil
ken jeg har givet en plan og en beskrivelse
i min tidligere rejsebeskrivvelse. Den er nu
næsten færdigbygget og bliver sandsynlig
vis åbnet for sejlads i løbet af 3-4 år. Hele
udgiften kommer ikke til at beløbe sig til
£800.000. Det er en udgift, man på ingen
måde skal fortryde, hvis indlandssejladsen
mellem de to have kan etableres perma
nent.

Tanken med kanalen var intet mindre,
end at man ved Kiel skulle kunne trække
den handel over i Østersøen, der nu over
Bremen, Hannover og Westphalen føres
ned ad Weser og ved Gluckstadt ved Elben
til Hamborg og Lybæk, og at lette trans
porten af købmandsvarer fra Holland og
Nordsøen til havnene ved Østersøen. Den
væsentligste hindring for denne kanals suc
ces synes at komme fra den vanskelige sej
lads fra Ejderen mellem Rendsborg og
Tønning på grund af de talrige aflejringer,
der skabes af de skiftende sandmasser, som
meget ofte umuliggør adgangen til Ejderen
og altid forhindrer skibe, der stikker mere
end 9 fod dybt, i at passere. Derfor vil kun
få skibe, der besejler Østersøen omlade de
res varer i Kiel for at indskibe dem i min
dre skibe til Tønning, hvor varerne igen
skal omskibes.
Skibe, der sejler fra Østersøen til en
hvilken som helst engelsk eller fransk havn,
vil derfor utvivlsomt foretrække sejladsen
rundt om Kattegat med alle dens farer og
vanskeligheder. De skibe, der er bestemt
for Hamborg eller tilstødende egne, vil
måske vælge den kortere og sikrere passage
ad kanalvejen. Men det er højst tvivlsomt,
om handelen mellem Hamborg og Norden
vil være tilstrækkelig til at modsvare udgif
terne ved dens konstruktion. Kiels handel
vil i alle tilfælde blive stærkt forøget ved
denne kanal, men hovedoplagringsstedet
for varer vil blive Rendsborg.
Kirken i Slesvig rummer gravmælet over
Frederik I., Christian I.s søn. Gravmælet
består af en sarkofag af mørkfarvet mar
mor, båret af seks kvindelige figurer, der
står på fodstykker og danner søjler. Disse
figurer er: Barmhjertighed, stående sam
men med to børn, hendes sædvanlige sym
bol, sjælsstyrke, som bærer en brudt søjle,
klogskab med slangen, retfærdighed med
vægten, lovkyndighed med tavler og håb
med et anker. Stilen er græsk og ualmin
delig tiltalende, og draperiet i sanhed ele

gant efter antikt forbillede. Nær ved sar
kofagens fodende er der fire små engle el
ler genier med omvendte fakler, og ovenpå
ligger kongens skikkelse i rustning. Ved
hver ende er der to kvindefigurer af samme
størrelse og elegance som de, der bærer sar
kofagen, den ene bærer det kongelige vå
ben, den anden en inskription med latinske
vers, der priser den afdøde. Alle disse figu
rer er af det fineste alabast og sandsynlig
vis udført i Italien.
I stedet for at fortsætte fra Slesvig til
Flensborg ad den nærmeste rute ad hoved
vejen, gjorde vi en fornøjelig omvej ved
Kappel, gennem den del af hertugdømmet
Slesvig, der kaldes Angeln eller Engel, som
uden tvivl er vor Anglo-Saxonforfædres
hjemstavn, som overfaldt og tog vor ø i be
siddelse, der tidligere hed Britain og om
dannede dens navn til England eller Engel
land. Sandheden i denne kendsgerning,
som er tilstrækkelig historisk underbygget,
bekræftes yderligere ved den lighed, som
dette frugtbare område Angel har med vor
fødeø i almindelig landskabelig udseende.
Kappel er en lille, men nydelig by ved
Slien, den samme fjord, som strækker sig
til Slesvig. Den har ca. 550 driftige indbyg
gere, som driver nogen handel, idet de eks
porterer bacon, ost, smør, æg og andre va
rer til København og forsyner de indre dele
af provinsen med kaffe, sukker, krydderier
og andet. Kappels omegn er meget yndig,
jordsmonnet stiger blidt og er beklædt med
en del skovpartier, og man har herfra et
smukt udsyn over fjorden.
Det landskab, vi rejste igennem fra Kap
pel til Flensborg, var ikke mindre yndigt,
de grusede veje er grønne biveje omgivet af
levende hegn; de snor sig mellem indhegnede marker og små skove, der mindede
mig så meget om mit eget land, at jeg næ
sten indbildte mig, at jeg rejste ad engelske
småveje og gennem engelske indhegninger.
Landskabet er rigt varieret med spredte
gårde og landsbyer.
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De skaffer sig hatte og finere tøj fra
Flensborg. Deres kost består hovedsagelig
af rugbrød, ost, æg og mælk og undertiden
kød. De fremstiller spiritus af malt og laver
æblevin, som er deres almindelige drik.
Flensborg havde under den amerikanske
krig en betydelig handel og ejede 200 køb
mandsskibe af hvilke flere sejlede til Vest

indien. Efter freden er handelen faldet til
bage i sit gamle leje, mange af skibene er
blevet solgt, sejladsen til Vestindien er ble
vet betydelig mindre, og størstedelen af
byens handel samler sig nu om øen Sjæl
land, samt Norges og Sveriges kyster.
Fra Flensborg fortsatte vi vor rejse op i
Jylland, ...

Bag de gamle døre i Aabenraa
Af ANNE-HELENE MICHELSEN
Anne-Helene Michelsen, Åbenrå, har ned
skrevet en samtale, hun havde med en
gammel åbenråer, tømrer Christian Niel
sen, kort før dennes død. Han fortæller
blandt andet om de små kår, han voksede
op i omkring århundredskiftet.
Her skal berettes om, hvad gamle tømrer
Christian Nielsen fortalte en februardag i
1978, et par måneder før sin 90 årsdag, da
jeg besøgte ham, for at høre ham fortælle
om sit levnedsløb.
Christian Nielsen boede da i havehuset
til den store ejendom Slotsgade nr. 17, som
hans forældre havde købt i 1890.
Han var åndsfrisk trods alderen, og var
stadig stout af statur, og sund både på sjæl
og krop. Når han bevægede sig rundt i
stuen i sit »Tømreranzug«, som han kaldte
sit arbejdstøj, der bestod af et par lysebru
ne jernbanefløjlsbukser med dito vest og
dertil en ternet bomuldsskjorte, og den
uundværlige tommestok stikkende op af
baglommen, mindede han mig om et godt
lagret stykke egetømmer, af den slags man
brugte til at bygge de store sejlskibe med.
Christian Nielsen var en god fortæller,
og mens han sad i sin lænestol ved siden af
det gamle chatol fortalte han:
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Jeg blev født den 28. maj 1888 nede på
Madepladsen i det lange lave hus, der lig
ger der endnu, og som af ældre Åbenråborgere endnu kaldes »æ Kaserne«. Det er jo
et navn fra dengang, Åbenrå var en garni
sonsby. Min far var skibstømrer, og havde
arbejdet ude hos skibsbygger Paulsen i
Sønderport. Men det erhverv døde ud sam
tidig med, at det sidste sejlskib »Concordia« løb af stabelen i 1888.
Min far hed Kresten Nielsen. Han var
født i Leby på Ærø, og han havde deltaget
i krigen i 1864. Han var med i Jægerbatallionen ved Danevirke, hvor han blev såret,
og blev sendt via Flensborg til et hospital
i København. Hans krigsmedalje har jeg
endnu, den ligger gemt her i det gamle cha
tol.

*

Efter udskrivelsen fra hospitalet tog min
far plads som forkarl på Ladegård ved
Haderslev, hvor han mødte min mor, som
hed Ida Burkal. Mor stammede fra Haderslevkanten. De blev gift i 1868, og flyt
tede til Bodum Teglværk. Senere til Åben
rå, hvor min far var heldig at få arbejde
som skibstømrer på byens sidste skibsbyg
geri ude hos skibsbygger Paulsen i Sønder
port. Mine forældre boede da i det lange

Tømrer Christian Nielsen.

hus som den dag i dag kaldes Tømmergår
den, efter de tømmerfolk, der havde deres
hjem der. Der voksede familien og de hav
de 6 børn, da de måtte flytte fra Tømmer
gården og derfra ned i »æ Kaserne« i 1888,
hvor jeg blev født som nr. 7 og som den
sidste i børneflokken. Nu var min far ble
vet arbejdsløs, og da han allerede var be
gyndt at blive svagelig på grund af en be
gyndende tuberkulose, måtte min mor
hjælpe til med at tjene føden til familien,
som havde de mange munde at mætte hver
dag. Heldigvis var min mor et handelsta
lent, og hun begyndte nu sin egen produkt
forretning, længe før man talte om selver
hvervende kvinder. Ved denne forretning
kunne min far hjælpe, når de med træk
vogn kørte rundt til folk i byen og nærme
ste omegn for at opkøbe gammelt tøj - klu
de - ben og andet gammelt skrammel, hvor
iblandt fandtes, hvad der i dag er fine an
tikviteter.
Når far og mor kom hjem fra deres ind
købstur, fik mor tøjet sorteret-vasket og re
pareret og anbragt i et lille rum i lejlighe
den, hvor fattige folk kunne komme og kø
be det. Det gav altid en skilling. Allerede

i 1890 var mine forældre i stand til at købe
Slotsgade nr. 17. Det var en stor faldefær
dig ejendom.

Ejendommen indeholdt flere udlejningslej
ligheder og havde desuden nede i gården et
udhus og et havehus, hvorfra der gik en
have ned til Mølleåen. Det var jo et af de
gamle store gavlhuse fra 1700-tallet, som
havde kendt bedre dage.
Med flid og sparsommelighed fik mine
forældre eftehånden råd til at sætte huset
i stand. Desuden fik de bygget en svinestald nede i gården med plads til otte svin,
der blev fodret med affald fra egen hus
holdning og de naboers, som ikke selv holdt
svin. Men så fik de også slagtemad som
godtgørelse, når der blev slagtet svin ved
juletid. Svineholdet gav mad på bordet, og
der blev også nogle skinker til salg, og disse
skinker gav skillinger i strømpeskaftet.
Foruden de otte svin, fik mine forældre
efterhånden anskaffet egen hest og vogn.
De kørte flittigt rundt til bønderne, for at
købe op, mestendels skrammel og gamle
klude, »pult« som vi siger på sønderjysk, og
snart blev min mor kendt under navnet
21

sejlede som det sidste, der nåede ud inden
den første Verdenskrig i august 1914.
I 1923 sendte Hans et spansk tidsskrift
hjem til min mor, hvori der var et stort
billede af et politikorps, hvor Hans, nu kal
det Juan Nielsen, sad i midten som chef.
Her rejser Christian Nielsen sig igen, ta
ger et stort, fint indrammet billede ned fra
væggen, peger på en flot uniformeret mand
midt i billedet og fortsætter: Min gamle
mor havde også den glæde, at se Hans’ søn,
da han som marinesoldat kom på besøg i
Forretningen gik støt fremad, og der blev 1923 i Åbenrå efter Genforeningen. Min
indrettet flere lejligheder i den store ejen mor døde først i 1928.
dom, der oprindelig havde haft karnap ud
til gaden, som mange huse stadig har her
i Slotsgade.
Jeg havde fire søstre og to brødre. Min Nu begynder Christian Nielsen at fortælle
ældste bror Hans fik en ualmindelig skæb om sit eget levnedsløb, som ikke har været
ne. Som de fleste Åbenrådrenge dengang mindre begivenhedsrigt.
Jeg selv kom i 1904 i tømrerlære hos
ville han til søs, og lige efter sin konfirma
bygmester
Ottomar Langschwager, og i
tion i 1895 fik han hyre på en Hamborg
bark. Læretiden som skibsdreng var hård; 1908 blev jeg gift med Anne-Marie Salhan skulle springe for alle på skibet, og han dern-Wind. Vi var begge kun 20 år, men
blev skydeskive for matrosernes drillerier som ordsproget lyder: »Friih gefreit - nie
og ondskab. Da skibet kom til Buenos Ai gereut« (tidlig gift - aldrig fortrudt), og jeg
res, rømmede Hans og gik i land, da var har haft en god, flittig og sparsommelig
han 16 år gammel.
kone.
Hvor utroligt det end lyder, så lykkedes
I 1914 blev jeg indkaldt til tysk militær
det for denne knægt efterhånden at få ar tjeneste og var med som aktiv soldat både
bejde hos havnepolitiet i Buenos Aires. på den russiske-rumænske og til sidst den
Hans blev brugt som tolk i retssager mod franske front. Der blev jeg taget til fange
søfolk. Takket være sprognemme beherske efter slaget ved Amien i 1918. Efter kam
de han hurtigt det spanske sprog, og han pen lå jeg sammen med flere kammerater
kunne jo i forvejen både dansk, tysk og i mudder og pløre og havde heldigvis alle
engelsk og opnåede at få en ledende stil mine lemmer i behold. Efterhånden følte
ling. Hans drog fra hjemmet i 1895 som jeg tørst, og fik da øje på en vandpost i
14årig, og først i juli 1914 lige før første nærheden. Jeg rejste mig, tog mit bæger
Verdenskrig havde min mor den glæde at fra bæltet, og ville gå over til vandpumpen.
gense ham. Han kom da i embeds medfør Idet samme stod der en »Tommy« foran
med skib til København. Derfra smuttede mig, og satte sin revolver for panden af
han hjem til »Affenraa«. Hans var nu 33 mig. Jeg ved endnu ikke den dag i dag,
år. Han var blevet gift og det med en pige, hvorfor han ikke skød mig. I stedet blev jeg
der stammede fra København.
taget til fange og ført til Felthamlejren i
Efter et kort besøg i fødebyen rejste min England sammen med 250 andre nordsles
bror igen til København, hvorfra hans skib vigere.

»Pult Ida«, og hun var en anerkendt han
delskvinde i byen og på landet.
Christian Nielsen rejser sig op fra læne
stolen og går hen til buffet’en, hvor han
tager en fin lille malmstjertpotte med tre
tæer og skaft, viser den frem, og siger: Den
har min mor givet mig, jeg ved nu, den er
meget gammel og værdifuld, og den skal gå
i arv til min sønnesøn, som også vil være
tømrer.

*

*
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I Felthamlejren fik Christian Nielsen gavn
af sin tømreruddannelse. Ved at gøre den
engelske kaptajn småtjenester med sit
håndværk, blev tiden ikke så ensformig. I
det hele taget havde de det godt i Feltham
lejren.

Han fortæller videre:
Vi havde af og til dansk gudstjeneste ved
pastor Troensgård-Hansen, og et godt kam
meratskab groede frem blandt de nordsles
vigske fanger. Kulminationen blev jo hjem
rejsen med skibet, der bragte os til Århus
i 1919. På kajen var der stuvende fyldt
med mennesker og danske flag. Da vi gik
fra borde, blev vi omringet af glade Århusborgere. Pludselig kom Jenny Fischer, kap
tajn C. C. Fischers datter her fra Slotsga
de, hen og hilste glad på mig. Ja, da var
hendes navn jo blevet konsulinde Jenny
Drescher, men ved det gensyn var det
barndomsvennerne Jenny og Christian fra
Slotsgade, som mødtes i en glad og højti
delig stund.
Vi soldater skulle alle indkvarteres pri
vat hos byens borgere. Jeg og en kammerat
blev indkvarteret i et hjem, hvor sengene
var så fine og bløde, at vi foretrak at lægge
os på gulvet med tøj og støvler på. Efter et
par begivenhedsrige dage i Aarhus rejste vi
hjem til Åbenrå. Her havde min unge kone
og vore to børn slået sig igennem krigsåre
ne så godt de kunne. Min lille familie boe
de jo i huset hos mine forældre, hvor min
kone og min mor gensidig havde kunnet
hjælpe hverandre, både ved min fars død i
1916, og senere, da min mor var bleven ene
og ældre.

*

Jeg kom så hjem i god behold, og med min
20 mark guldskilling i lommen. Det var
den guldskilling, min mor gav mig, da jeg

drog i krigen. Den har fulgt mig gennem
alle krigsårene, og den har været min lyk
keskilling hele livet; den ligger nu gemt her
i mit gamle chatol.
Nu måtte jeg så til at bygge min tilvæ
relse op påny. Jeg var blevet 31 år, og som
tømrer fik jeg ingen chance, men på det ny
slagteri her i Åbenrå, der fik jeg arbejde,
og der har jeg arbejdet uafbrudt i 40 år,
indtil jeg som 70-årig gik på pension i
1958. Da flyttede min kone og jeg her ned
i havehuset, efter at jeg havde overdraget
den store ejendom til min yngste søn. Bag
ved ligger den dejlige have, som går lige
ned til Mølleåen, og med udsigt over enge
ne til Brundlund slot og videre ud til Søn
derskoven. Jeg elsker min have, jeg arbej
der i den hver dag, også nu hvor jeg er
gammel og ene efter min kones død i 1968.
Åbenrå byråd har rigtignok ødelagt meget
her ved haven, ja, ved alle Slotsgades ha
ver, da de flyttede Mølleåen. Jeg kan ikke
længere vande min have med åens vand,
den løb jo lige forbi alle haverne, og i mine
drengeår var åens vand så rent og friskt, at
vi kunne bade i den.

*
Her slutter Christian Nielsen med at for
tælle, han rejser sig og går hen til chatollet.
Der finder han guldskillingen frem, som
har fulgt ham siden ungdommen, og idet
han viser mig guldmarkstykket siger han:
Det har været min lykkeskilling, og jeg
har haft en god skæbne, nu har jeg kun det
ønske tilbage, at jeg må dø her i mit gamle
hjem.
Det ønske fik Christian Nielsen opfyldt,
han døde 92 år gammel efter få dages be
vidstløshed efter et slagtilfælde en junidag
i 1980.
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Boganmeldelser
Byhistorisk kalender

Byhistorisk forlag i Haderslev har med
tekst af Henrik Fangel udsendt en kalen
der, der i tilgift til den aktuelle dato
oversigt giver en række billeder fra byens
erhvervsliv i århundredets begyndelse, og
her er det tilgiften, der er det egentlige.
Vi runder havnen med den lille udflugts
damper Helene, vi kigger på amtsbanens
værksteder, slotsvandmøllen, teglværket på
Åstrup vej, de store tømmerhandeler og
savværker, garverier, vognfabrikker, ma
skinfabrikker og Matthias Hansens tobaks
fabrik, slagtere og kødvarefabrikker, Fugl
sangs bryggerier, systuer og hoteller. Tek
sten er fyldig og belyser især arbejdernes
vilkår.
Et lille spørgsmålstegn. Om teglværket

anføres, at det er anlagt øst for Jørgenslyst,
der placeres Åstrupvej 67. Det er den ejen
dom, der nu hedder Landlyst. Men Jør
genslyst, der er kendt som Edvard Lembckes bolig, da han i tiden mellem de sles
vigske krige var konrektor på Latinskolen,
plejer man at stedfæste til naboejendom
men, hvor Hedvigsøstrene har til huse. Her
lå endnu i 1920’erne et lysthus, hvorom der
højtideligt blev sagt, at her havde Lembcke siddet og skrevet. Hvad er korrekt?
Under alle omstændigheder er det en
glimrende ide at knytte lokalhistorie og
gamle billeder til årets kalenderoversigt.
Forhåbentlig bliver denne udgivelse vide
reført.

Sønderjysk kvindeindsats
H. P. Jensen: Den Nordslesvigske Kvindeforening 1907-1957-1982.
66 sider, il!., pris 20,- kr.

Den nordslesvigske kvindeforening har i
1982 fejret sit 75års jubilæum med et ju
bilæumsskrift, der er skrevet af fhv. spare
kassedirektør H. P. Jensen. Enhver, der
kender H. P. Jensens lokalhistoriske artik
ler eller hans foredrag i Radio Syd, vil væ
re klar over, at opgaven har været lagt i de
bedste hænder.
H. P. Jensen har ikke alene taget hånd
fast om foreningens økonomiske proble
mer, der især hænger sammen med flytnin
gen af hvilehjemmet på Rømø, da havne
byen skulle udbygges. Man byggede for
20-30 gange det beløb, man måtte nøjes
med i erstatning. Men som det er hans va
ne, tager han også nænsomhed og forståel
se, ja, kærlighed med i menneskeskildrin
gen, ligesom han hverken forsømmer den
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nationale eller den sociale baggrund eller
den lune tone i beretningen.
For eksempel fortæller H. P. Jensen med
amtmandinde Ingeborg Refslund Thomsen
som kilde, at Magdalene Moos, der var for
mand fra 1919 til 1938, engang holdt fore
drag i Dansk kvindesamfund med det ud
gangspunkt, at kvindens gerning skal være
i ly af manden. De lokalkendte var kvalt af
latter: Herreste Gud, Peder Moos har da
altid levet i ly af Magdalene! - og så tilfø
jer H. P. Jensen stilfærdigt: »Man kan ikke
komme fra, at Magdalene Moos og kam
merherreinden (Ingeborg R. Th.) har lig
net hinanden.«
Fra jubilæumsskriftet i 1957 citerer H.
P. Jensen den indledende sætning: Den
nordslesvigske kvindeforening blev opret

tet illegalt i 1907, legalt i 1910.
Men her savner man dog i festskriftet
baggrunden, som var den, at før den tyske
rigsforeningslov i 1908 afløste den prøjsi
ske foreningslov, kunne kvinder ikke være
medlemmer af politiske foreninger og ejheller deltage i møder i sådanne forenin
ger. Og myndighederne inddrog alle muli
ge foreninger under dette begreb, således
landboforeninger, foredragsforeninger og
endda selskabelige foeninger.
Da derfor fru Anna Callø, Erlev, fandt,
at det var en opgave at hjælpe småfolks

børn til ophold på danske efterskoler
blandt andet ved at låne dem sengetøj, ind
bød hun i april 1907 30 sønderjyske kvin
der til et uformelt møde på Folkehjem i
Aabenraa, og det var begyndelsen til Den
nordslesvigske kvindeforening.
Hvad foreningen siden har udrettet, kan
man læse om i H. P. Jensens lille festskrift,
der er en smuk hyldest til de sønderjyske
kvinder. Kunne de ikke være med i det or
ganiserede arbejde under fremmedherredømmet, havde deres indsats dog en fun
damental betydning.
bjs.

Arkivfortegnelse

Private forenings- og institutionsarkiver, udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske
landsdele, Åbenrå 1982. 110 sider.
Landsarkivet har i 1975 udsendt en forteg
nelse over de private personarkiver, det rå
der over. Nu er i fortsættelse heraf udgivet
en fortegnelse over forenings- og institu
tionsarkiver. Det er en broget samling. Na
tionalpolitiske foreninger, danske og tyske,
kirkelige, kulturelle, selskabelige, faglige,

økonomiske og politiske foreninger, for
samlingshuse etc. Fortegnelsen må opfor
dre alle til at efterse lofter og gemmer og
aflevere, hvad der bliver fundet, så Lands
arkivets samling kan blive så komplet som
mulig.

Triviallitteratur og samfund i latinsk middelalder.

Caesarius af Heisterbach og hans Dialogus miraculorum. Udgivet og redigeret af Brian
Patrick McGuire. Københavns Universitet, Center for Europæiske Middelalderstudier
og Museet Holmen, Løgumkloster, 1982, 213 sider. Distribution: Museet Holmen,
Østergade 13, 6240 Løgumkloster.

Det er Museet Holmen i Løgumkloster,
der i samarbejde med centret for europæi
ske middelalderstudier ved Københavns
Universitet har udgivet dette værk. Det
rummer et udvalg af Cæsarius af Heisterbachs dialoger på latin, dvs. samtaler mel
lem en munk og en novice om forskellige
mirakler. Den latinske tekst er forsynet
med en dansk oversættelse, og Brian Pa
trick McGuire, der er lektor ved oven
nævnte institut, har forsynet den med en

fortrinlig indledning. Den giver baggrun
den for, hvorfor denne tyske munk udgives
i Danmark, og hvorfor netop Museet Hol
men står som medudgiver. Cæsarius af
Heisterbach var nemlig cisterciensermunk,
og denne udgivelse ligger derfor i klar for
længelse af det arbejde, som Museet Hol
men og Refugiets Kulturforening med in
spiration i stedets middelalderlige cistercienserkloster har udført i de seneste år.
Tidsskriftet Løgumkloster-Studier, hvoraf
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der hidtil er udkommet tre bind, har klart
vist perspektivet i dette arbejde. Det er ik
ke kun undersøgelser af ren lokal interesse,
der er fremkommet her, men der har været
et perspektiv, som bærer langt ud over lan
dets grænser, således som det også er til
fældet med denne bog.
Formålet med bogen er bl.a., at vi skal
trænge igennem »murene mellem os og
middelalderen«, som det hedder i indled
ningen. Bogen kan da også på mange må
der opfattes som et defensorat for de mun
ke og nonner, som tit og ofte er blevet lat
terliggjort af eftertiden, ikke mindst fodi
det billede, som reformationen skabte af
disse mænd og kvinder, er blevet stående i
den almindelige bevidsthed. Gennem udgi
verens velskrevne indledning og gennem
Cæsarius’ dialoger får vi et godt indblik i
cisterciensernes verdensbillede og livsfor
ståelse, og vi forstår bedre, hvad det var,
der fik mænd og kvinder i middelalderen til
at søge stilheden og eftertænksomheden
bag klostrets mure.

Bogen der er et resultat af et samarbejde
mellem historiestuderende og gymnasielæ
rere, henvender sig til både gymnasie-, HFog universitetsstuderende og kan læses og
bruges på mange måder. Fagene dansk,
tysk, historie, latin og religion kan drage
nytte af den; men den kan også læses med
udbytte af den, der interesserer sig for mid
delalderen i bred almindelighed og cisterciensermunkeordenen i særdeleshed.
Især gennem illustrationerne, der brin
ger mange billeder fra Løgumkloster kirke
og af kalkmalerier fra danske kirker, bliver
teksten gjort meget nærværende. Det gør
slet ikke noget, at det er en tysk munk fra
Koln, der har skrevet disse dialoger, for det
er ikke svært at forestille sig, at det lige så
godt kunne have været en munk fra kloste
ret i Løgum, eller Locus Dei, Guds sted,
som det hed blandt cistercienserne. Også
her levede der mennesker inden for kloste
rets mure i en verden, »hvor dj ævle ikke
kunne lege med deres sjæle«.
Henrik Fangel

Kronika og Sørensen
H. E. Sørensen: Jacob Kronika beretter. 64 sider, ill., 50 kr. Melbyhus 1982.

Hvad skal man nu stille op med denne lille
bog! Den består af tre interviews, H. E.
Sørensen har optaget med redaktør Kroni
ka i 1969-71, og for at fylde de 64 sider ud,
er der suppleret med mange og store bille
der. Jacob Kronika træder lyslevende frem
af bladene, men er det nok?
De tre interviews samler sig om nogle
hovedemner: om de danske arbejdere i
Flensborg, der bar danskheden igennem
den vanskelige tid mellem de to verdenskri
ge, om Fritz Clausen, der afværgede en
grænseflytning i 1940, og om Molotov, hvis
krav forhindrede, at Fritz Clausen blev
statsminister. Som altid bygger Kronika på
egne oplevelser og kombinationer, og hans
vidtspændende forbindelser gør dem altid
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interessante, men historieskrivning er det
ikke, og H. E. Sørensen reducerer yderli
gere det element af historieoplysning, der
findes hos Kronika.
For eksempel åbner H. E. Sørensen bil
ledgalleriet med en gengivelse af National
tidendes forside 8. april 1940 med billed
teksten »Jacob Kronika varsler besættel
sen«. Bladets overskrift »Truslen mod Nor
dens fred« var også truende nok, men når
man læser i den tekst, H. E. Sørensen ikke
gengiver, hefter man sig ved, at Tyskland
ikke passivt vil se på Vestmagternes mili
tæraktion i Norden, men »foreløbig er Nor
ge i forgrunden, dernæst omtales Sverige.
Danmarks navn er overhovedet ikke frem
me.« Hvis det skal varsle besættelsen, er

det en meget indirekte måde at gøre det
på.
Med hensyn til Fritz Clausen er det rig
tigt, at han i 1940 advarede både danske
myndigheder og sine tyske forbindelser om
det tyske mindretals planer om at få græn
sen flyttet i forbindelse med Versaillesdagen den 28. juni 1940. Men når Kronika
erklærer, at Fritz Clausen faktisk reddede
grænsen fra det alvorligste anslag, der har
været rettet imod den, idet han - i nærvæ
relse af den tyske gesandt, v. Renthe-Fink
- telefonisk meddelte det tyske udenrigs
ministerium, at han og hans bevægelse om
nødvendigt ville imødegå en grænseover
skridelse med våbenmagt, svæver det frit i
luften.
Hvor havde Kronika det nu fra? Det
stemmer hverken med Fritz Clausens eller
Renthe-Finks forklaringer.
Mere hold er der i Kronikas beretning
om, at Molotovs umådeholdne krav til
Tyskland 12.-14. november 1940 medvir

kede til, at Berlin bremsede Fritz Clausens
kupplaner. Det er dog for dramatisk til
spidset at lade Molotov være den afgøren
de faktor i denne sammenhæng. Man ved
ikke tilstrækkeligt derom.
For egen regning sætter H. E. Sørensen
her yderligere tingene på spidsen. Side 46
hævder han, at Henning Poulsen i sin dok
tordisputats fra 1970 (»Besættelsesmagten
og de danske nazister«) har set hensynet til
USA som hovedårsagen til, at Berlin af
blæste Fritz Clausens magtovertagelse.
Henning Poulsen nævner ikke alene USA,
men også Molotov. I sin bog side 387 f.
anser han dog forhandlingspolitikken og
kongens betydning som den vigtigste for
klaring på, at det ikke kom til en nazistisk
magtovertagelse her i landet.
Jacob Kronika er en personlighed, der
har fortjent at blive skildret i en bog, men
den må være solidt funderet. Når man be
tænker, hvad Kronika selv har udgivet af
bøger, lægger disse tre interviews intet til.
bjs.

Mange slags tørv
Nationalmuset: Folk og Kultur 1982. 136 sider. III.
Man kan lære noget om Sønderjylland også
ved at læse om andre egne. For eksempel
vil man kunne blive klogere på de sønder
jyske hedebønders tilværelse, når man læ
ser Peder Knudsens dagbog, der er ført fra
1829 til 1857. Peder Knudsen var en nord
vestjysk hedebonde fra Haderup sogn. Han
benyttede ikke mindre end syv forskellige
betegnelser for tørv, afhængig af deres
funktion.
Afskrællede overfladetørv, der brugtes
til brændsel, kaldtes tørv. Tynde overflade
tørv, der brugtes til isolation eller til gård
strøelse, hed træk. Sod, en slags græstørv,
anvendtes til diger. Asketørv benyttedes
som næringstilskud til jorden. Skudtørv el
ler fladtørv blev brugt til sanddæmpning.

Mosetørv eller klyntørv brændtes til kul til
smeden. Og endelig var der mønnetørv.
På samme måde med lyng. Brændlyng
brugte han til optænding i ildsteder og til
ophedning af bageovnen, fårlyng til foder,
strølyng til strøelse og tækkelyng til tæk
ning.
Hedebruget krævede - her som der - en
rigt varieret anvendelse af lyng og tørv.
Det kan man lære, når man læser Gudrun
Gormsens analyse af Peder Knudsens dag
bog i »Folk og kultur - Årbog for Dansk
etnologi og folkemindevidenskab 1982«.
Her kan man desuden finde en artikel af
Inge Adriansen om »Troen som helbreder«,
Peter Ludvigsens skildring af fattigbander
i gamle dage, en undersøgelse af bilisme
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som livsform, og Eske K. Mathiesen gen
giver en skildring af »Et forfejlet liv«, for
fattet af Evald Tang Kristensen, men hidtil
utrykt. Den handler om en velhavende

gårdmand, Jens Isaksen i Tvevad, der end
te som spritter, indtinget hos en fremmed
familie af fattigvæsenet.
Der er mange slags skæbner.

Indexeringen af Sønderjylland

»Dansk tidsskrift index«, der stadig arbej
der på at få udfyldt det opståede hul i ræk
ken, opnåede i 1982 at få udgivet registre
ringen af danske tidsskriftartikler fra år
gangen 1974.
Efter kritikken i Sønderjysk Måneds
skrift 1975 af Sønderjyllands placering i
decimalsystemet er det efterhånden lykke
des redaktionen at få pænt styr på tingene.
Nu henvises der i emneregisteret fra Slesvig-Holsten til Sønderjylland, og følger
man henvisningerne herfra til registrerin-

gen, vil man for eksempel under Sønderjyl
land 46.4-9 finde følgende supplerende ori
entering: »Slesvig-Holsten i alm. se 46.9,
historie se 96.9, det tyske land SlesvigHolsten og enkelte lokaliteter syd for græn
sen se 44.3 (9).« Især er dog henvisningerne
i emneregisteret til sønderjydske emner
blevet ret fyldestgørende.
Alt i alt er det blevet lettere for dem, der
vil forske i sønderjyske emner, at finde
frem til relevante tidsskriftartikler.

En skolehistorie
A. C. Rasmussen: Broager skole 1912-1982. Udgivet af Lokalhistorisk forening for
Broagerland, 1982. 96 sider, HL

I 1912 indviede man i Broager en ny sko
lebygning. Der har været flere udvidelser,
og i 1982 fuldendtes den sidste, der har
kostet 16 millioner kroner. I den anledning
har viceskoleinspektør A. C. Rasmussen
skrevet bogen om skolens tilværelse i de
mellemliggende 70 år. Man får hele udvik
lingen beskrevet fra tysk til dansk skole
frem til den moderne centralskole.
For læsere uden direkte tilknytning til
skolen er det af særlig interesse at få belyst

de nationalpolitiske problemer, der har
meldt sig i forbindelse med denne sønder
jyske skole. For eksempel viste en undersø
gelse i 1914, at af skolens 302 elever havde
93 procent dansk hjemmesprog, men kun
en trediedel af eleverne deltog i de danske
religionstimer (medens resten havde fri),
og kun en trediedel blev konfirmeret på
dansk.
Det er en nydelig lille bog, som forfatter
og udgiver har ære af.

Byhistorisk årsskrift
Haderslev-Samfundets imponerende års
skrift hævder sig igen i 1982. Hovedbidra
get er denne gang et uddrag af skattein
spektør W. Reinmanns dagbøger fra årene
1929 til 1932, der både rummer de store
perspektiver ved belysningen af krisens ud
vikling i Danmark og Tyskland og de små
perspektiver med nærgående omtale af

byens borgere og virksomheder. Uddraget
er besørget af fhv. socialinspektør Olav
Christensen og sønnen, adjunkt Henrik
Fangel.
Endvidere bringes en levnedsskildring,
som grosserer Nicolai Outzen nedskrev i
1918, kort før sin død. Nicolai Outzen blev
udvist af de prøjsiske myndigheder i
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Kdller-perioden (1898), efter at han havde
boet i Haderslev i 32 år. Det lykkedes ham
at skabe en ny virksomhed i Kolding, og
skildringen kaster et skarpt lys over de vil
kår, der blev budt danske forretningsfolk i
grænselandet.
Den 2. oktober 1882 udkom det første
nummer af avisen »Modersmålet«, den
gang konkurrent til det gamle »Dannevir
ke«. Bladet blev oprettet af den da 21-årige
Axel Sabroe, som i »Modersmålet«s 5O-års
jubilæumsnummer berettede, hvorfor han
startede bladet. Denne artikel genoptryk
kes nu i Haderslev-Samfundets årsskrift.

Byhistorisk atlas
Museet på Sønderborg slot har genoptrykt
»Sønderborg byhistorisk atlas«, som Inge
Adriansen oprindelig har udarbejdet med
henblik på historieundervisningen. Men in
teressen for lokalhistorie har vist sig for
stor til, at det blot skulle leve som klasse
sæt i byens skoler.
Sønderborg byhistoriske atlas indehol
der de kendte gamle kort fra Danckwerths

Alle artikler er forsynet med orienteren
de indledninger og omfattende noter.
Desuden genoptrykkes en artikel, fhv.
gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll skrev i
»Dannevirke« i 1970 om sin indsats i for
bindelse med afstemningsfestlighederne i
februar 1920. Professor Mogens Norn for
tæller underholdende om sin skoletid i Ka
tedralskolen, og adjunkt Helge Wiingaard
har leveret en bykronik for året 1981.
Hele herligheden fås for et kontingent
på 75 kr., og det er meget, man får for
pengene.

atlas 1652, Pufendorf 1657, Resens atlas
1670, Danske atlas 1770, Trap 1864 for
uden nogle prospekter, nyere kort samt
nogle skitser af byens struktur, som man
regner med, at den har set ud i 1250 og
1550. Inge Adriansens tekster orienterer
udmærket om kortenes udsagn og værdi.
Mon ikke andre byer vil følge det sønderborgske eksempel?

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
1. november: Pastor Martin Nørgaard,
Flensborg, kan fejre sit 40års jubilæum
som dansk præst i Sydslesvig.
Det er 60 år siden, det danske bibliotek
i Slesvig blev åbnet. Fhv. forbundsminister
Bjørn Engholm nomineres som spidskandi
dat for socialdemokratiet til landdagsval
get den 13. marts.

2. november: Kuratoriet for Slesvig-Holsten-dagen sender en invitation til Sydsles
vigsk Forening om deltagelse i arrange

mentet og garanterer, at danske aktiviteter
på ingen måde vil blive påvirket fra tysk
side. Flensborg Avis fraråder deltagelse
under henvisning til Slesvig-Holsten-dagens formål: At fremme en tysk-slesvig
holstensk identitet.

4. november: Fru Kristiane Fischer, husket
for sin mangeårige indsats i Flensborg Sy
geplejeforening og sin medvirken under
Den internationale Kommission i 1920, dør
86 år gammel.
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Landbrugskonsulent C. K. Møller peger
på, at prisen på landbrugsjord i Vesttysk
land steg med 9 pct. 1980-1982 til i gen
nemsnit 39.425 DM pr. ha. I de fire fore
gående år var stigningen 18 pct.
Tallet på realskoler i Slesvig-Holsten er
siden 1950 steget fra 70 til 175. Samtidig
er klassekvotienten faldet fra 37 til 27 ele
ver.
6. november: Landdagsmand Karl Otto
Meyer udtaler til Der Nordschleswiger, at
Sydslesvigsk Vælgerforening ikke længere
er totalt afvisende overfor forhandlinger
med CDU om regeringssamarbejdet i land
dagen, men SSV vil dog stå frit og kunne
forhandle til begge sider. Vigtigt er, at sæt
ningen om, at SSV ikke kan være medbe
stemmende nu, er faldet bort.
Selv om gamle grøfter i grænselandet ik
ke skal graves op igen, peges der på et
stævne for tysk voksenundervisning i Sankelmark dog på, at overfor den klare loya
litetserklæring fra det tyske mindretal, sav
nes stadig en tilsvarende erklæring fra det
danske mindretal, som tværtimod gennem
sit kulturelle arbejde stadig følger målet at
forskyde sprog- og kulturgrænsen, og at
bladet Slesvigland støtter dette formål.
8. november: På et møde i Angels Hjem
stavnsforening erklærer rektor Artur
Thomsen under et fornyet angreb på bladet
Slesvigland, at hertugdømmet Slesvig nok
gennem århundreder var knyttet til Dan
mark, men aldrig var en del af Danmark.

generel lempelse af reglerne, men ministe
riet er indstillet på forhandling, dersom der
kommer et udspil fra Sydslesvig.
13. november: Professor H. P. Clausen si
ger i en samtale med Flensborg Avis, at det
er »sønderjyderi« at gøre alt nationalt ar
bejde til noget specifikt sønderjysk og
understreger, at det nationale i Danmark
aldrig udelukkende har været et sønderjysk
problem.
15. november: Flensborg Industri- og Han
delskammer finder ikke, at vesttysk er
hvervspolitik kan være tjent med forlæn
gelse af overgangsordninger, og at Dan
mark må til at overholde regler for græn
sehandel indenfor EF.
Landbrugskammeret i Kiel oplyser, at
landbrugseksporten i Slesvig-Holsten siden
1980 er steget med 19 pct. mod kun 6 pct.
på forbundsbasis. Eksportindtægten steg
samtidig med 34 pct. til 1,57 milliarder
mod en stigning på forbundsbasis på kun
25 pct.
16. november: Den slesvig-holstenske land
dags kontaktudvalg til det tyske mindretal
fastlagde under et møde i Oversø budgettet
for mindretallet til 98,7 miil. kr. Budgettet
for 1982 forhøjedes samtidig med 3,5 mili.
kr. som følge af lønstigninger. Landdags
præsident Helmut Lemke slog under mø
det til lyd for, at et tysk sekretariat place
redes ved Folketinget frem for i et af mi
nisterierne.

9. november: Med 24 stemmer, heraf 10 17. november: Repræsentanter for Dansk
stemmer fra SSV, vælger Flensborg byråd Centralbibliotek for Sydslesvig og Grænse
den 40årige Olaf Cord som ny overborg foreningen forhandler med statsminister
mester.
Poul Schliiter om planerne for en udvidelse
af biblioteket.
10. november: Justitsministeriet meddeler
den udvisningstruede Helge Johannsen 19. november: Borne kommuneråd afviser
fortsat opholdstilladelse. Justitsministeren at give tilskud til den danske børnehave i
understreger dog, at der ikke er tale om en Sønderbrarup.
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20. november: For første gang holdes der
dansk gudstjeneste i Vanderup kirke. Som
ny dansk præst i Kappe! er udpeget lærer
fru Else Jørgensen, Hesle ved Assens.
22. november: Flensborg Avis modtager en
anonym gave på 200.000 kr. til forbedrin
ger af bladets teknik og udbygning af re
daktionen.
26. november: Det vækker undren , at især
en række hovedstadskommuner nægter til
skud til ophold på Jaruplund højskole med
den motivering, at skolen ligger i udlandet.
I Hanved kommune afviser CDU at li
gestille tilskud til danske og tyske børne
haver.

hed med forbindelsen over Silddæmningen
vil medføre alt for stort besvær.

4. november: Af besparelseshensyn udsky
der Radiorådet at ingangsætte et forsøg
med lokal-TV i Syd- og Sønderjylland.
5. november: Det sies vigholstenske Hjem
stavnsforbund vil udbygge fadderskabsar
bejdet til tyske kredse i Nordslesvig og især
lægge vægt på at skabe kontakt mellem
skoleelever og unge i Nordslesvig og i Slesvig-Holsten.

7. november: Det er 75 år siden den første
socialdemokratiske forening i Tønder blev
oprettet.
Tidligere chefredaktør for Nordschleswische Zeitung, dr. Harboe Kardel, dør,
knapt 89 år gammel.

NORD FOR GRÆNSEN

1. november: En ny delrapport over Flens
borg fjords forurening peger på ganske be
tydelige forureningskilder på begge sider
af fjorden, ikke mindst fremkaldt af land
brugets afløbsledninger.

2. november: På Højkro i Sønder Sejerslev
møder 300 deltagere for at diskutere
spørgsmålet om et saltvandsreservoir bag
det nye dige. På mødet var der absolut fler
tal imod saltvands-reservoiret. Spørgsmå
let er fortsat til diskussion indenfor folketingets partier, og både Socialdemokratiet,
SF og det radikale Venstre vil afkræve
miljøminister Chr. Christensen et svar.
3. november: Af det legat, der blev oprettet
til minde om afdøde folketingsmand Jes
Schmidt uddeles nu 11.000 kr. til unge ty
ske nordslesvigere. Legatfonden er oppe på
120.000 kr.
De sønderjyske Handelsstandsforenin
ger erklærer sig imod en eventuel tunnel
forbindelse under Storebælt, da biltog i lig

/1. november: Forældrene ved den tyske
børnehave på Jørgensgård i Åbenrå beslut
ter at udtræde af den tyske børnehavefor
ening i byen og danne deres egen forening,
så de ikke mister de tyske tilskud i lighed
med den anden tyske børnehave.
12. november: Børnetallet i det tyske min
dretals 26 børnehaver er faldet med 76 til
nu 561, fremgår det af den tyske skole- og
sprogforenings årsberetning. Samtidig er
der sket en stigning i antallet af nyindmeldte elever i de 18 mindretalsskoler fra 98 til
117.
16. november: Fra den slesvigholstenske
landdags kontaktudvalgsmøde i Oversø
meddeles, at kultusministeriet i Kiel har
afsat 900.000 DM til udbygning af det ty
ske bibliotek i Åbenrå. Til investeringsop
gaver indenfor det tyske skolevæsen i
Nordslesvig stilles fra Bonn 1 miil. DM til
rådighed og yderligere 1 miil. for det kom
mende år. Kiel yder til samme formål 1,2
mili. og yderligere 100.000 DM næste år.
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18. november: 42 syd- og sønderjyske er det roligt, det er kvaliteten, der er afgøren
hvervsråd tager afstand fra et forsknings de for den store eksport.
program udsendt af Grænseforeningsinsti
tuttet i Åbenrå om Storebæltsbroen, lige 25. november: Det tyske Ungdomsforbund
som de afviser planen om en biltunnel.
i Nordslesvig vil udbygge ungdomsgården
Knivsbjerg og søge gennemført, at det ty
19. november: Politimester Iver Møller, ske sprog anvendes mere i tysk ungdoms
Gråsten, dekoreres med forbundsrepublik arbejde, fremgår det af en beretning aflagt
kens fortjenstkors af 1. klasse som anerken af bestyrelsesformanden for Deutscher Judelse af hans fortjenester i retning af at gendverband, Armin Nickelsen.
fremme fredeliggørelsen og forståelsen hen
I et NDR-interview med landdagspræsi
over grænsen.
dent Helmut Lemke og BdN-formand Ger
Det planlagte saltvandsreservoir i Mar- hard Schmidt, peger den første på ønske
grethe-kogen kan som følge af, at indlands ligheden af større nærkontakt til folke
vandet ikke kan komme væk fra Vidåen, få tingsmedlemmerne gennem et tysk sekre
katastrofale følger og give oversvømmelser tariat, mens Gerhard Schmidt erkender, at
i hele Tønder-området, og amtsrådets tek med hensyn til tilskuddene betaler Dan
niske udvalg vil derfor igen protestere mod mark mest.
forslaget.
Sønderjylland har fået telefonabonnent 26. november: Årets »Æres-Rummelpotte«
overrækkes i år til genbrugscentret i Vo
nr. 100.000.
jens.
Danfoss kan på trods af voksende kon
20. november: Årets første storm synes at
kurrence oplyse om en stigende omsætning
bekræfte at der vil være fare for at et salt
(13 pct.) til ialt 3,773 milliarder kr.
vandsreservoir ved en sluselukning ikke vil
være i stand til også at optage det tilstrøm 30. november: I den dansk-tyske grænse
mende vand, og man kan risikere store landspresseloge siger ministerpræsident
oversvømmelser.
Uwe Barschel med henblik på de tyske
teglværkers klager over konkurrencen fra
22. november: Ministerpræsident dr. Uwe Sønderjylland, at man må acceptere denne
Barschel besøger det tyske mindretal. Ef konkurrence, og man kan naturligvis ikke
ter besøg hos amtsborgmesteren fortsatte lukke grænsen. Han oplyste videre, at mens
turen til det tyske gymnasium, til Knivs Slesvig-Holsten har investeret ca. 20 mili
bjerg og sluttede på den tyske efterskole i DM i danske firmaer, har danskerne inve
Tinglev. Under besøget stillede minister steret 150 mili. DM i Slesvig-Holsten. 240
præsidenten 15.550 DM til rådighed af sin danske firmaer har etableret sig syd for
dispositionsfond til forskellige hjemmety- grænsen og kun 30 slesvig-holstenske har
ske formål. Uwe Barschel så gerne mindre- etableret sig i Danmark.
Den tyske skole i Uge er med kun 9 ele
tallets sekretariatsønske fremmet men øn
skede her ikke at blande sig i danske anlig ver kommet i svære vanskeligheder.
Den nordslesvigske Kvindeforening kan
gender.
fejre sit 75 års jubilæum.
24. november: Nordtyske teglværker føler
sig ramt af konkurrencen fra de sønderjy RETTELSE:
ske teglværker, der årligt eksporterer 30 1982, s. 313, 2. sp. nederste linie. Læs: —
miil. teglsten. I Sønderjylland tager man desuden have medbragt det —.
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Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48
Hans Jørgen Nielsen

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

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

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

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

HADERSLEV BANK

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen
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