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FORORD

I anledning af Historisk Samfund for Sønderjyllands 50-års 
jubilæum i 1972 vedtog styrelsen at søge udgivet en sam
ling biografier af sønderjyder, der har gjort en indsats i det 
historiske arbejde såvel på det folkelige som på det viden
skabelige plan. En afgrænsning af den personkreds, der bør 
medtaget i et sådant værk, vil altid blive vanskelig at fore
tage; men diskussionen herom resulterede i, at bogen skulle 
omfatte alle betydelige fag- og amatørhistorikere, der havde 
haft deres virke efter 1864, og som var døde ved redaktio
nens slutning januar 1974. De biograferede skulle endvidere 
enten have været dansksindede eller have skrevet på dansk 
om sønderjyske emner, og endelig har det været en betin
gelse, at de biograferede skulle være født i landsdelen eller 
have haft en væsentlig del af deres livsgerning dér.

Til udgivelsen er der ydet tilskud fra Dansk Kultursam
fund, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond 
samt fra Carlsen-Langes Legatstiftelse, og Historisk Sam
fund udtaler en varm tak herfor.

Biografierne er alle signeret med forfatterinitialer, og de 
fuldstændige forfatternavne findes anført s. 6. Ved de fle
ste biografier findes til slut anført den vigtigste litteratur 
om den biograferede, dog således at de mest almindelige 
henvisninger, f.eks. til den Blå Bog og Dansk Biografisk 
Leksikon, ikke er medtaget. På s. 7 findes en fortegnelse 
over de forkortelser, der er anvendt i litteraturhenvisninger
ne.

Redaktionen
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Forkortelser i litteraturhenvisninger

Da Ad Arb =
Had Samf =
Hist T =
Nsl L og Mt =

PersHist T =
Sehr Sch-H
Kirch Gesch =
SJy MSkr =
SJy Arb =
SprF Aim =
VolksKal =

Z Sch-H Gesch =

Arb Ribe =
Arb Vejle =

Danmarks Adels Aarbog 
Haderslev-Samfundets Årsskrift 
Historisk Tidsskrift
Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeri
tidende
Personalhistorisk Tidsskrift 
Schriften der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Kirchengeschichte 
Sønderjysk Månedsskrift 
Sønderjyske Arbøger 
Sprogforeningens Almanak 
Deutscher Volkskalender Nordschles
wig
Zeitschrift der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Geschichte 
Fra Ribe Amt
Vejle Amts Arbog
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Achelis, Thomas Otto Hermann, Studienrat, dr. phil., f. 23. 
dec. 1887 i Bremen, d. 14. juli 1967 i Kiel. Søn af Gymna
sialdirektor Thomas Ludwig Bernhard A. og Minna Elisa
beth, f. Achelis. G. 1921 i Flensborg med Inger Marie Fugl
sang Damgaard, dtr. af gårdejer Lauritz Mikkel F. D. og 
Bodil Marie Helene From.

A. besøgte Altes Gymniasium i Bremen, tog studenterek
samen 1907, studerede klassisk filologi, arkæologi, historie 
og filosofi og fik embedseksamen i 1911. Han blev i 1912 
hjælpebibliotekar i Jena, 1913 dr. phil. og deltog som frivil
lig i første verdenskrig, men blev på grund af sygdom hjem
sendt i 1916 og stillet til rådighed for provinsialskolekolle- 
giet i Slesvig, der ansatte ham ved gymnasiet i Haderslev, 
fra 1919 tillige som bibliotekar. Efter genforeningen fik A. 
sit virke ved katedralskolens tyske afviklingsafdeling og var 
en kort tid vikar ved skolen, idet han blev boende i Haders
lev. I 1936 flyttede han til Rendsborg, hvor han blev ansat 
som Studienrat, og efter at være pensioneret tog han bopæl 
i Kiel.

Grænselandsskolens historie fangede A.’s interesse, og i 
1919 forelå hans første arbejde om Haderslev Latinskole, 
hvis historie han har behandlet i op mod 40 artikler og bø
ger. Også skolerne i Åbenrå, Sønderborg, Nordborg og Som
mersted m.fl. beskæftigede A. sig med. Fra skolen bredte in
teressen sig til Haderslev by, og A.’s vigtigste selvstændige 
bøger omhandler denne by og omfatter følgende værker: 
Haderslev i gamle Dage, 1926-29, der dog ikke er en egent
lig byhistorie, men en samling artikler om byens forhold, 
Hjorte Apotekets Historie, 1933, Deutsche und Dänische 
Schulen einer Schleswiger Grenzstadt, 1934, Bürgerbuch 
der Stadt Hadersleben, 1940, der kun er en torso, da fiere 
kilder er dukket op, og Die Lateinschulen in Hadersleben 
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und Ripen, 1959, samt et værk om Kiel: Geschichte des 
Corps Holsatia 1813-1936, 1957.

A.’s største fortjeneste ligger dog på det personalhistori- 
ske område, hvor arbejdet med slesvigske studenter resul
terede i artikler om præster og lærere, læger og apotekere, 
jurister og embedsmænd samt hovedværket Matrikel der 
schleswigschen Studenten 1517-1864 med over 10.000 nav
ne, som A. livet igennem arbejdede med, og som udkom 
posthumt. De her nævnte værker omfatter kun en lille brøk
del af A.’s forfatterskab, som tæller omkring 2000 numre 
spredt i et utal af tidsskrifter på tysk, engelsk, dansk og 
norsk. En meget stor del har interesse for dansk forskning, 
og mere end 200 vedrører sønderjysk personalhistorie, hvor
over der findes en fortegnelse i første bind af studenterma
triklen.

A. lagde ikke skjul på, at han var tysk; men han søgte at 
være upartisk. Det lykkedes for det meste, selv om det ikke 
har kunnet undgås, at subjektive følelser har sat deres spor 
i enkelte arbejder. A. fandt megen anerkendelse også i Dan
mark, og hans studentermatrikel vil bevare hans navn som 
en af det gamle hertugdømme Slesvigs betydeligste personal- 
historikere.

Litt.: Had Samf 1954, s. 66-72, og 1967-68, s. 76 f, Sehr Sch-H 
Kirch Gesch 2. rk., 15. bd., 1957, s. 1-4, Die Heimat 1967, s. 
371 f, Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein 1967, s. 
5 f, Genealogie 1967, s. 908 f, PersHist T 15. rk., 2. bd., s. 63 f, 
Z Sch-H Gesch 1968, s. 9-16, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 1, Norddeutsche Familienkunde 1967, s. 344 f.

OC

Adler Lund, Theodor, se Lund, Theodor Adler

Albeck, Emil, seminarieforstander, f. 12. dec. 1870 i Køben
havn, d. 12. dec. 1937 på Frederiksberg. Søn af varemægler 
Sofus Emil A. og Franciska Kanstrup. G. 1899 med Anna 
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Sørensen, dtr. af sagfører C. W. S., d. 1903. G. 2° 1906 med 
Anna Caroline Secher, dtr. af overlærer J. M. S. og Jensine 
Jensen, Ribe, d. 1964.

Efter sin eksamen fra Borgerdydskolen i 1889 tog A. 
teologisk embedseksamen i 1895 og var derefter syv år 
sognepræst i Seem og residerende kapellan ved Ribe Dom
kirke, samtidig med at han forestod religionsundervisningen 
ved seminariet. I 1905 blev han præst ved Mariendals kirke 
på Frederiksberg og lærer ved Zahles seminarium. Ved gen
foreningen opfordredes han af Undervisningsministeriet til 
at overtage forstanderpladsen ved Tønder Statsseminarium. 
Ved genåbningen af dette talte han over de ord, der senere 
kom til at stå på en mindesten over ham: Til Guds ære og 
Danmarks pris. Det blev da også under dette motto, han på 
en kyndig og myndig måde, ledede skolen, indtil en sygdom 
tvang ham til at tage sin afsked føi pensionsalderen. Histo
risk set har han ikke efterladt sig meget skriftligt, desto fyl
digere er hans trykte og utrykte arbejder af kirkeligt art. I 
Dansk Kirkeliv, 1927, har han skrevet En sønderjydsk Kir
kekamp, og han var medarbejder ved jubilæumsbogen Tøn
der Statsseminarium 1788-1938, 1938.

Litt.: SprF Aim 1939, s. 70-72, Jens Holdt: Seminarieforstander 
Emil Albeck. Forkynder og opdrager, i Ribe Stifts Årbog 1953, 
s. 51-75, med bibliografi.

WChr

Ammundsen, Ove Valdemar, kirkehistoriker, biskop, f. 19. 
aug. 1875 i Nr. Felding, d. 1. dec. 1936 i Haderslev. Søn af 
sognepræst Peter A. og Frederikke Augusta Sørensen. G. 
1903 i Vigerslev med Charlotte Balslev, dtr. af sognepræst 
Rasmus B. og Marie Søltoft, d. 1961.

Efter studentereksamen fra Vestre Borgerdydskole ind
ledte A. en strålende akademisk karriere. I 1895 tildeltes 
han universitetets guldmedalje, blev 1899 teologisk kandidat 
med egregie og 1901 professor i kirkehistorie ved Køben
havns Universitet. A. var helt fra sin ungdom stærkt opta- 
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get af det sønderjyske spørgsmål, og 1909 tog han til orde 
mod den preussiske tvangspolitik i et indlæg i det tyske libe
ralteologiske tidsskrift Die Christliche Welt. I 1923 valgtes
A. med stort flertal til biskop i det nyoprettede Haderslev 
stift. Ved siden af et egentligt teologisk forfatterskab skrev 
A. også flere bidrag af betydning for sønderjysk kirkehisto
rie. Væsentligst er hans fremragende skildring af Slesvigs 
åndelige liv 1864-1920 i 5. bind af Sønderjyllands Historie, 
1933. Desuden kan nævnes de to mindre afhandlinger Kir
kelivet i Haderslev omkring 1864, der findes i Festskrift til 
H. P. Hanssen, 1932, og Vamæs Salmebogens historiske 
Situation i Teologisk Tidsskrift 5. rk., 7. bd., 1937.

Litt.: Aage Dahl: Sønderjyllands Bispehistorie, 1931, s. 94-96, 
Fr. Beyer: Valdemar Ammundsen. Liv og tanker, 1954, Dansk 
Kirkeliv 1937, P. G. Lindhardt: Personlighedsreligion som kirke
historisk metode. En studie i Valdemar Ammundsens forfatter
skab, i Haderslev Stiftsbog 1973.

HHP

Andersen, Hans, landmand, f. 29. jan. 1886 i Kongsbjerg, 
Abild s., d. 30. april 1973. Søn af gårdejer Peter Lorenzen 
A. og Nikoline Kjestine Marie Andersen. G. 1913 med Ce
cilie Kjestine Nissen, dtr. af kromand i Damhus, Løgumklo
ster landsogn, Nis N. og Anna Hansen, d. 1931. G 2° 1934 
med lærerinde Kristine Marie Nissen, dtr. af gårdejer i 
Skærlund, Brande s., Martin Kristian N. og Mette Kristine 
Dorthea Madsen, d. 1961.

Efter uddannelse på kongerigske efter- og landbrugsskoler 
overtog A. fødegården 1913. Allerede da virkede han inden 
for det nationale og folkelige arbejde. Han deltog i krigen 
fra 1915, blev taget til fange 1918 og kom først hjem 1919, 
da forberedelserne til afstemningen var i gang. Mange til
lidsposter blev lagt på hans skuldre, fra de lokale til de 
landsdelsdækkende. Han var formand for Landeværnet 
1927-63 og for Danske Samfund 1940-58. Så længe de na
tionale foreningers samarbejdsudvalg bestod, var han dets 

12 



formand. Da han trak sig tilbage fra sine mange arbejds
krævende tillidshverv, begyndte han at arbejde med sit 
hjemsogns historie og udarbejdede herom et maskinskrevet 
manuskript. Han leverede endvidere velskrevne bidrag til 
Sønderjysk Månedsskrift, hvis trivsel lå ham stærkt på sinde. 
Til sin 80-års dag fik han af de nationale foreninger over
rakt et festskrift, et privattryk: Landeværnet - et Tilbage
blik, som han selv havde skrevet, og hvori han på grundlag 
af Landeværnets arkiv og egne erindringer berettede om for
eningens betydningsfulde indsats. Kort før sin død udgav 
han et lille skrift om pædagogen og tegneren A. Edsen Jo
hansen.

Litt.: SJy Årb 1973, s. 235-37, SprF Aim 1974, s. 113-115.
PKl

Andersen, Peter Obeling, gårdejer, f. 15. nov. 1878 i Brøns, 
d. 26. aug. 1962 sst. Søn af gårdejer på Virkelyst, Brøns 
s., Hans Jessen A. og Mette Marie Obeling. G. 1908 med 
Anna Marie Lorenzen, dtr. af købmand i Jejsing Johann 
Peter L. og Bothilde Madsen. G. 2° 1922 i Ribe med Tre- 
nike Agathe Paulsen, dtr. af landmand i Borg, Brede s., An
dreas P. og Hansigne Boesen.

Den sindige og kloge vestslesvigske landmand, der fik 
skøde på sin fødegård, Virkelyst i Brøns sogn 1914, var tid
ligt meget historisk interesseret. Han var en af stifterne af 
Brøns Sogns historiske Samfund og i mange år foreningens 
oldermand. Sammen med andre samlede han materiale til 
sognets historie. Ved årsoptegnelser, der bl. a. omfatter ne
krologer over sognets døde, overlades værdifulde oplysnin
ger til efterslægten. På grundlag af flittige arkivstudier skrev 
han i tiden 1945 til 1957 en række solide artikler i Sønder
jysk Månedsskrift om sognets slægter og lokaliteter. Opbe
varede arkivalier vedrørende skelstridigheder, der varede et 
par århundreder, gav ham materiale til sognets historie til
bage i 1500-årene. Den betydligste af afhandlingerne, om 
Havervadgård, kom 1954.

PKI 
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Andresen, Ludwig, lærer, historiker, f. 10. juni 1880 i Tøn
der, d. sst. 16. dec. 1940. Søn af bogbinder Matthias Lorenz
A. og Marie Christine Matthiesen. G. med Albertine Elli 
Gertrud Zwanziger.

A. blev uddannet til lærer i Åbenrå og på seminariet i 
Tønder. Efter et kort virke i Humtrup kom han i 1902 til 
Kiel, hvor der var så rige muligheder for at virke som histo
risk forsker. Allerede 1906 publicerede han i Die Heimat to 
artikler, den ene om den tønderske kniplingsindustri, den 
anden om guldhornene fra Gallehus. Et betydeligt antal af 
hans senere afhandlinger kom i Die Heimat, ialt 47 foruden 
44 mindre meddelelser. De lidt større bidrag publicerede 
han sædvanligvis i Zeitschrift der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Geschichte eller som selvstændige vær
ker.

En meget stor del af A.’s værker behandlede hans føde
bys og Tønder amts historie. En betydelig del af forsknings
arbejdet samlede sig om byens og amtets forvaltningshisto
rie. Indtil 1713 var Tønder amt gottorpsk, og A.’s trang til 
at gå til bunds i problemerne førte til dybtgående studier 
over gottorpsk centralforvaltning. Resultatet heraf kunne 
han 1928 forelægge i et to-binds værk: Beiträge zur Ge
schichte der gottorfischen Hof- und Staatsverwaltung, et 
værk som mere end noget andet blev baggrunden for, at
A. i 1931 blev udnævnt til æresdoktor ved universitetet i 
Kiel.

Hans første større værk om Tønder kom i 1907 og blev 
trykt i Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstei- 
niche Geschichte bd. 37 og handler om fastelavnsgildet og 
skyttekorpset. Sst. i bd. 38, 1908, udgav han under titlen 
Acta Tunderensia værdifulde aktstykker til byens historie. 
Han skrev om klostret i Tønder i Nordelbingen VII, 1928, 
og udgav 1930 et lille værk Tondern um 1500, en anden bog 
fra 1935 handlede om Vaj senhuset. Den kom også i dansk 
oversættelse. Hans arbejde med fødebyens historie førte i 
1937 til udgivelsen af det store værk Bürger- und Einwoh
nerbuch der Stadt Tondern bis 1869 og i 1939 til Geschichte 
der Stadt Tondern bis zum dreissigjährigen Krieg, en af de 
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værdifuldeste byhistoriske undersøgelser fra det danske 
statsområde, bygget på A.’s mangeårige og indgående stu
dier over emnet.

Et værdifuldt bidrag til byens og amtets forvaltningshisto
rie er den store afhandling Die Familie Preuss und ihre 
Zeit i Mitteilungen des Nordfriesischen Vereins für Heimat
kunde und Heimatliebe 1910/11; i Nordelbingen VI, 1927, 
skrev han om segl og forsegling i tønderske herreder til 1700 
og i Festgabe Anton Schifferer 1931 artiklen Von der 
schleswigschen Amtsverwaltung zur preussischen Kreisver
waltung in Tondem. Et afsnit af hans utrykte værk om Tøn
der amt handler om digebygning og landvinding før 1630 og 
er trykt i Westküste II, 1940, s. 85-149.

For A. som grænsebyens søn var det naturligt, at han som 
historiker arbejdede med problemerne omkring tysk »Volks
tum« og hjemmetyskheden. To større artikler herom ud
sendte han i 1933 og 1934 i Deutsche Hefte für Volksfor
schung III og IV, og 1937 i Deutsches Archiv für Landes
und Volksforschung I. For hans arbejder med disse emner 
var det af betydning, at han i Kiel havde nær tilknytning til 
sit bysbarn Otto Scheel og professor Carl Petersen.

A. havde gennem mange år deltaget i det mere folkelige 
arbejde, ikke mindst som foredragsholder, også i Nordsles
vig. Da der ved universitetet i Kiel efter 1933 blev oprettet 
et Institut für Volks- und Landesforschung blev han knyt
tet hertil og blev leder af dettes Abteilung für Heimat- und 
Volkstumsforschung im Grenzland. I 1938 blev det over
draget ham i forelæsninger og øvelser ved universitetet i 
Kiel at behandle nordslesvigske grænse- og nationalitets
spørgsmål.

A. var en flittig forsker, og trods et helbred, der ikke var 
særlig godt - under 1. verdenskrig var han blevet såret to 
gange - arbejdede han ufortrødent med indsamling og 
forskning af kildemateriale. Hans samvittighedsfuldhed, 
hans redelige stræben efter objektiv behandling af de van
skelige nationale problemer blev anerkendt af alle, også af 
danske kredse, hans fine menneskelighed vandt ham mange 
venner overalt.
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Litt.: Z Sch-H Gesch 1941, s. XV-XX, Die Heimat 1941, s. 17- 
19, Nordelbingen XVII-XVIII, 1942, s. V-IX, Grænsevagten 
1941, s. 70-72. En del af A.’s betydeligere artikler er udgivet i 
Beiträge zur neueren Geschichte der Stadt Tondem, 1943, som 
også indeholder en kort biografi og en fortegnelse over hans ar
tikler og bøger.

JHv

Bech, Carl Johan, redaktør, f. 8. jan. 1906 i Viborg, d. 2. 
marts 1957 i København. Søn af barbermester Chr. B. og 
Else Skive. G. 1934 med Elisabeth Oksen, dtr. af grosserer 
Aage O. og Ellen Sommer, d. 1973.

B. besøgte Askov Højskole, før han 1929 ansattes ved 
Hejmdal. Han prægedes stærkt af H. P. Hanssen og skrev 
læseværdige og velinformerede artikler om de skelsættende 
begivenheder i Sønderjylland gennem 1930’eme og 40’eme. 
I 1946 knyttedes han som politisk og sønderjysk medarbej
der til Nationaltidende. B. havde sans for at skrive om fol
keligt og historisk stof, og han gengav gerne sønderjysk 
lune.

B.’s litterære arbejder er Aabenraa-Bogen, 1945, Da de 
kom -, 1945, Befrielsesdage i Sønderjylland, 1946-47, og 
H. P. Hanssens sidste Aar i Bogen om H. P. Hanssen, 1948. 
Endvidere redigerede han sammen med Frede Nielsen og 
Kai Edv. Larsen mindebogen om I. P. Nielsen i 1953. Siden 
1946 udgav og redigerede han den sønderjyske Blæksprutte, 
æ Rummelpot.

Litt.: SprF Aim 1959, s. 80 f.
EBr

Bertelsen, Hans Jessen, lærer, f. 13. marts 1897 i Bjolde- 
rup, d. 31. okt. 1973 i Tønder. Søn af gæstgiver Peter Han
sen B. og Christine Outzen. G. 1923 i Bjolderup med Chri
stine Bundesen.

B. blev i 1915 dimitteret som lærer fra seminariet i Tøn
der og derefter indkaldt som soldat. Hjemvendt fra krigen 
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fik han sin første ansættelse i Gråsten i overgangsårene; 
men allerede i 1920 blev han kaldet til sit fødesogn, først 
1920-40 som lærer i Vollerup, derefter fra 1940 til sin pen
sionering som førstelærer ved Rebbøl Centralskole. Han til
bragte således omtrent hele sit liv i det nationalt blandede 
Bjolderup vestersogn, hvor også hele hans slægt med ståsted 
i begge lejre var bosat. I sjælden grad var han således knyt
tet til sin allersnævreste hjemstavn. Det kunne derfor ikke 
undgås, at han i årenes løb måtte påtage sig mange offent
lige hverv, bl. a. 1937-58 som konservativt medlem af Bjol
derup sogneråd.

B.’s historiske forfatterskab er udelukkende knyttet til ar
bejdet med Bjolderup Sogns Historie, der udkom 1951-56. 
Med en for ham egen iver og ihærdighed gav han sig i kast 
med arkivstudier, og hans fremstilling af Bjolderup sogns 
landbrugshistorie og især da af forholdene omkring udskift
ningen må anses for forbilledlig.

Litt.: Jens Lampe: Tønder Seminarie-stat 1788-1963, 1963, nr. 
3050.

HVG

Black Hansen, Niels, se Hansen, Niels Black

Boesen, Marie, f. 5. jan. 1871 i Københoved, Skrave s., d. 
14. okt. 1959 i Brørup. Dtr. af gårdejer Peter Madsen 
Schmidt og Kirsten Marie Gram. G. 1898 med lærer Peter 
Boesen, søn af gårdejer Jens Sørensen og Ane Marie Boe
sen, d. 1961.

B.’s hjem var stærkt præget af kampen for danskheden 
og af det grundtvigske liv på egnen, og det blev hendes mål 
at uddanne sig til lærerindegeming i Sønderjylland. Efter 
to vintre på Askov Højskole var Marie B. privatlærerinde et 
par år i Branderup og på Nørremølle. Midt i 1890’eme kom 
hun til V. Vedsted Efterskole som lærerinde. Her traf B. sin
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mand, og sammen virkede de ved efterskolen indtil genfor
eningen. I 1920 blev de lærerfolk i Københoved og kom her 
til at betyde meget for egnen. B. interesserede sig varmt for 
hjemstavns- og slægtshistorie, og hun var en livlig fortæller. 
Vigtigst blandt B.’s skriftlige arbejder er artiklerne i Sønder
jysk Månedsskrift, især De Københoved Bønder i 1933/34, 
kapitlerne i Københoved bysamfund, 1950, og endelig den 
smukke lille bog om maleren Agnes Smidt fra Lundsmark, 
1955.

Litt.: SJy MSkr 1943, s. 86 f, SprF Aim 1961, s. 123 f.
KN

Bogensee, Julius August, redaktør, f. 25. marts 1894 i Have
toft s., d. 5. jan. 1950 i Sønderhav. Søn af landmand Hein
rich Gerhard B. og Caroline Helfrich. G. 1919 i Haderslev 
med Caroline Augusta Schuldt, dtr. af smedemester Jochim 
Heinrich August S. og Caroline Adolfine Neese, d. 1974.

B. tog 1914 tysk lærereksamen i Haderslev og virkede 
derefter som lærer i Klapholt og Husby i Angel. Efter del
tagelse i 1. verdenskrig ansattes B. 1918 som lærer i Skarde- 
bøl ved Læk, men da han deltog i det danske afstemnings
arbejde i Mellemslesvig, fik han valget mellem tvangsfor
flyttelse og afskedigelse. Derefter redigerede han sammen 
med J. Kronika den danske, på tysk skrevne Neue Flens
burger Zeitung. Fra 1925 var B. free lance-journalist ved 
en række danske Venstre-blade, der optog hans artikler og 
kommentarer om forholdene i Sydslesvig. B. var i 1920 med 
til at oprette Dansk Skoleforening for Flensborg og Om
egn.

B. har skrevet Mellem Flensborg Fjord og Ejderen. Rejse- 
haandbog for Sydslesvig, 1926, samt De nationale Mindretal 
i Tyskland, 1929, og Det danske Mindretal i Sydslesvig, 
1942.

Litt.: SprF Aim 1951, s. 78 f.
EBr
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Brasch, Ove Malling, skolemand, f. 7. juli 1823 i Lerup, d. 
28. feb. 1901 i København. Søn af sognepræst Hans Adam 
Frederik B. og hustru Karen Glahn. Ugift.

B. blev 1842 student fra Aalborg lærde Skole, hvorefter 
han studerede teologi i København. Han tog teologisk em
bedseksamen 1849 og blev 1851 kaldet som adjunkt til 
Flensborg lærde Skole, hvor han fra 1852 var collaborator. 
Sammen med de fleste andre lærere herfra tog han ved kri
gen 1864 til København, hvor han virkede som lærer og 
manuduktør. I 1870’eme og 80’eme drev han sammen med 
kollegaen fra Flensborg, collaborator Rudolph Møller, et 
ganske velbesøgt artiumkursus i København, og han blev 
eksaminator og censor ved eksamenskommissionen for sko
lelærere.

B. havde stærke genealogiske interesser, og hans opteg
nelser om slægten, der rummede en ubrudt række af lands
bypræster, er anvendt i Optegnelser om Slægten Brasch, 
1916. Hans eneste egentlige historiske arbejde blev Flens
borg Latin- og Realskoles Historie 1566-1797, der tryktes 
1861 i Indbydelsesskrift til den højtidelige Indvielse af 
Flensborg Latin- og Realskole.

Det betegnes som første del. Krigen, flytningen og andre 
gøremål i forbindelse med vaklende helbred har bevirket, at 
det ikke blev færdiggjort. Det foreliggende må karakterise
res som et særdeles grundigt arbejde, der belyser såvel ydre 
forudsætninger og bestemmelser som det indre skoleliv. For
fatteren anfører en del kildestof in extenso.

Litt.: Indbydelsesskrift til den offentlige Eksamen ved Flensborg 
lærde Skole, 1852, Optegnelser om Slægten Brasch. Af Magda
lene Matzen, født Brasch. Trykt som Familie-Manuskript, Aar
hus 1916.

KF

Brodersen, Jonas Nissen, lægprædikant i Brødremenigheden, 
f. 1. jan. 1856 på gården Ulenberg i Sdr. Løgum s., d. 21. 
april 1930 i Christiansfeld. Søn af gårdejer Boh B. og Ca- 
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tharina Nissen. G. 1884 i Christiansfeld med Anna Maria 
Mathilde Andersen, dtr. af gårdejer Andreas Jürgen A. og 
Anna Margrethe Dorothea Festersen, Bylderup, d. 1934.

Faderen satte sin søn i Brødremenighedens skole i Chri
stiansfeld; men senere kom han også i snedkerlære, da det 
var skik i Brødremenigheden, at den læge medarbejder og
så skulle lære et håndværk. I 1879 blev B. sendt til missions
skolen i Niesky i Schlesien og vendte 1882 tilbage for at 
blive Süverkrübs efterfølger som diasporaarbejder med ho
vedvirke i Nordslesvig. Efter sin afsked levede B. en tilbage
trukket tilværelse i Christiansfeld. Når B.’s navn stadig er 
kendt, skyldes det, at han har skrevet det ejendommelige 
værk om den hermhutiske vækkelse i Nordslesvig: Fra gam
le Dage, 1912. Til trods for, at bogen er alt andet end viden
skabelig og objektiv, har den stadig en vis værdi, særlig for 
lokalhistorikeren, da den bygger på et stort, utrykt og van
skeligt tilgængeligt materiale i arkiverne i Herrnhut og Chri
stiansfeld. Det må dog betones, at helhedsbilledet er ensidigt 
og mange enkeltheder fortegnet. Værket må derfor benyttes 
med omtanke. På den anden side finder man netop her en 
del traditionsstof om lokale forhold i sognene, som er 
af blivende værdi. Da det kun er den hermhutiske vækkelse, 
B. beskriver, får dens modstandere oftest en uretfærdig be
dømmelse. Dog hænder det også, at B.’s personskildringer 
er mere realistiske end diverse solstråleberetninger om da
tidens »rette« mænd, f.eks. pastor Boisen i Vilstrup, også 
kaldet Budstikke-Boisen.

HHP 

Callø, Paul Anker, kreditforeningsdirektør, cand, polit., f. 24. 
jan. 1882 i Erlev, GI. Haderslev s., d. 10. april 1960 i Ha
derslev. Søn af gårdejer Dambe Marcussen C. og Anne Ma
rie Hansen. G. 1908 i Branderup med Maren Thorsmark, 
dtr. af gårdejer Nis T. og Anna Fisker.

C. udsattes allerede i 1902 som elev i den preussiske Ha
derslev Latinskole for det overgreb at blive bortvist, mest 
fordi han og senere amtmand Kr. Refslund Thomsen på en 
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klassetur under ret private former ikke ville råbe hurra for 
Bismarck. Han dimitteredes i stedet året efter fra et privat 
studenterkursus i København. Efter at C. var blevet cand. 
polit. 1907, blev han H. P. Hanssens medarbejder ved det 
særlige optantkontor.

Efter fortsatte studier i Berlin og Jena ansattes han 1908 
som forretningsfører for den danske sparekasse i Rødding. 
Samtidig udfoldede han betydelige evner som journalistisk 
medarbejder ved Hejmdal. Han styrkede bladet ved at skri
ve kyndige artikler om økonomiske og nationale forhold, al
tid sagligt, men ikke uden skarphed imod den nationale 
modstander.

Ved krigsudbruddet i 1914 sad C. en tid fængslet, men 
blev efter løsladelsen soldat og krigsdeltager. Hjemvendt 
sidst på året 1918 meldte han sig til afstemnings- og genfor
eningsarbejdet, idet han blev sekretær i Vælgerforeningens 
økonomiske udvalg og 1919 direktør for den nyoprettede 
Sønderjyllands Kreditforening.

C.’s livsindsats faldt i det økonomiske genforeningsarbej
de. Hans stilling var i kriseårene noget af en uriaspost; men
C. søgte utrætteligt at gribe ind i den truende udvikling for 
landbruget med konstruktive forslag, som dog ofte besvare
des med personlige angreb. Hans indlæg i pressen, særlig 
Hejmdal, hjalp til at henlede opmærksomheden i det øvrige 
land på Sønderjyllands særlige vanskeligheder. Samme 
standpunkt forfægtede han på møder, men han virkede 
stærkest som skribent. Under Sydslesvigrøret efter 1945 stod
C. urokkeligt på Abenrå-linien. Det mindes i pjecen Skibe
lund Krat og dets Mindesmærker ved Folmer Johnsen, 1953, 
at C. holdt en bemærkelsesværdig grundlovstale i Skibelund 
Krat 1945, »hvor han til en forsamling, hvis sind endnu var 
bundne af gengældelsesforestillinger, djærvt fremførte Cae
sars kloge ord om besindighed mod en slagen modstander«. 
Fra 1920 var C. medlem af bestyrelsen for Lånekassen for 
Sønderjylland og fra 1933 af Kredit- og Hypotekforenings
kommissionen.

Forrest i C.’s litterære produktion står værket Sønderjyl
lands Kreditforening gennem 25 år, Haderslev 1945, et
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grundigt historisk og nationaløkonomisk arbejde. Han har 
endvidere skrevet afsnittet Rigsdagen og de sønderjyske 
Landsdele i Den danske Rigsdag 1849-1949, 1949, samt 
økonomiske og statistiske afhandlinger. Heraf skal nævnes 
afhandlingen i Sønderjyske Arbøger 1942 Danske Under- 
saatter i Nord- og Mellemslesvig i 1885, en statistisk ana
lyse af folketællingsmateriale. Til udgivelsen af Aktstykker 
Vedrørende Kreditanstalt Vogelgesangs Tilblivelse, 1946, 
skrev C. indledningen, og han skrev ligeledes forord og ef
terskrift til Hans Hansens erindringsbog Fra tidlig vår til 
efterår, 1957.

Litt.: SprF Aim 1961, s. 108-11.
EBr

Christensen, Erik Jensen, provst, f. 17. okt. 1866 i Hindberg, 
d. 14. juni 1946 i Tønder. Søn af gårdejer Jørgen C. og Ma
ren Eriksen. G. 1900 med Johanne Kjærbye, dtr. af køb
mand Johann Henrik K. og Marie Stockmarr, d. 1905. G. 
2° 1917 med Mette Kathrine Jacobsen, dtr. af gårdejer Otto 
J. og Christine Nielsen, d. 1948.

C. blev student fra Borgerdydskolen 1884, tog teologisk 
embedseksamen 1890 og blev 1898 præst for Slagslunde 
menighed og i 1900 provst for Horne og Ølstykke herreder. 
I genforeningsåret blev han præst for den danske menighed 
i Tønder og provst for Tønder provsti. Det blev hans opga
ve at skulle være medvirkende ved indførelsen af den dan
ske kirkelov. Hans bog Fra min virksomhed i Tønder, 1939, 
giver et indtryk af den krævende gerning, han måtte påtage 
sig; men han formåede at løse den på en fuldt ud tilfreds
stillende måde. I bogen Tønder gennem Tiderne, 1943, har 
han skrevet et afsnit om kirken og det kirkelige liv. Han tog 
sin afsked i 1936.

Litt.: Ribe Stifts Arbog 1946, s. 87 f, SprF Aim 1947, s. 91 f.
WChr
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Christensen Ernst, landmand, f. 28. feb. 1895 i Asserballe, 
d. 14. okt. 1966 sst. Søn af gårdejer, MF, Chr. Ernst C. og 
Anne Marie Nielsen. G. 1915 i Asserballe med Anna Bladt, 
dtr. af gårdejer på Tandsgård, Tandslet s., Hans Christian B. 
og Anne Marie Clausen, d. 1975.

Efter praktisk uddannelse som landmand på Sjælland og 
i Sverige og efter ophold på Ryslinge Højskole og Høng 
Landbrugsskole måtte C. sammen med faderen med i 1. 
verdenskrig, hvor han 1916 blev så hårdt såret, at han 1917 
kunne hjemsendes. Den økonomiske krise i 1920’erne og 
30’eme blev for ham en udfordring, så at han ved siden af 
sit landbrug også drev entreprenørvirksomhed. Han var me
get aktiv i det folkelige ungdomsarbejde, og det nazistiske 
fremstød 1933 bragte ham frem i første række. Han var en 
af Det unge Grænsevæms stiftere og en af dets ypperste agi
tatorer. C. var meget historisk interesseret, og denne inter
esse medførte studier i Sønderjyllands historie, som blev 
udmøntet i foredrag på Danebod Højskole. Til Bogen om 
Als bidrog han 1956 med et stort, velskrevet kapitel om den 
alsiske landsby, og i Sønderjyske Årbøger skrev han 1962 
om Landvæbningen på Als og 1964 om folkemålsdigteren 
Martin N. Hansen. Også til Sønderjysk Månedsskrift og 
Danebod-årsskriftet har han leveret bidrag, bl. a. om sit 
møde med »præsident« Topff, om Abenrå-mødet 17. nov. 
1918 og om Det unge Grænseværns tilblivelse. C. har efter
ladt sig et stort, ufuldendt memoireværk. C. var 1956-65 
medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjyl
land.

Litt.: SprF Aim 1968, s. 118-20, SJy Arb 1966, s. 294-97.
PKI

Christensen, Hans Jefsen, politiker, f. 28. feb. 1880 i Nør- 
by, Visby s., d. 25. sept. 1956 i Høgsbro, Hviding s. Søn af 
gårdejer Niels C. og Marie Jefsen. G. 1905 i Daler med 
Kjestine Gotthardsen, dtr. af gårdejer Johannes G. og Anne 
Hansen, d. 1962.
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C. var fra sin tidlige ungdom stærkt optaget af de natio
nale og folkelige forhold. Efter et ophold på Testrup Høj
skole overtog han 1904 en gård i Høgsbro og vakte snart op
mærksomhed med velskrevne artikler, som allerede da var 
præget af en selvstændig opfattelse. I 1910 blev han, 30 år 
gammel, formand for Den nordslesvigske Skoleforening, som 
han med stor dygtighed ledede indtil sin død. I afstemnings
tiden gjorde han en stor indsats for at få dansktalende mel
lemslesvigske sogne inddraget under 1. zone, og efter 1945 
var han stærkt virksom i opbygningen af den danske skole 
i Sydslesvig.

Aret før genforeningen var han formand for det af Væl
gerforeningen nedsatte skoleudvalg og blev 1920 medlem af 
Tønder amts amtsråd og skoledirektion og var indtil 1947 
medlem af Landstingets venstregruppe og desuden af finans
udvalget m.m. Han blev formand for statens udvalg for 
dansk kultur i udlandet og fra 1936 formand for Dansk 
Kultursamfund. Han var næstformand i Landevæmet og 
medlem af bestyrelsen for Lånekassen for Sønderjylland. C. 
har ud fra en grundfæstet liberal indstilling og med besindig 
fasthed i skrift og tale hævdet sine synspunkter. Han skrev 
hovedbidraget til Skoleforeningens jubilæumsbog, 1938, og 
har, navnlig i Grænsevagten, behandlet skole- og sprogfor
hold. I Dansk Udsyn har han bl. a. skrevet om Jacob Appel 
og Sønderjylland og i en pjece - trykt i Odense som referat 
af et foredrag - om den danske linje i Grænselandet.

Litt.: SprF Aim 1957, s. 77-80, Grænsevagten 1956, s. 277-79.

MK

Christensen, Jes Hansen, skoleinspektør, f. 14. marts 1885 
i Nustrup s., d. 4. maj 1970 i Flensborg. Søn af lærer og 
degn Claus Boesen C. og Anne Gram. G. 1917 i Hoptrup 
med Kathrine Maria Paulsen, dtr. af gårdejer Iver P. og 
Kathrine Maria Frederiksen, Djemæs, d. 1966.

C. tog lærereksamen i Haderslev 1905 og blev lærer i 
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Skovby og Dj ernæs, det sidste sted også kommuneforstan
der. Fra 1914 var han lærer i Flensborg, blev 1945 vice
skoleinspektør og 1950-55 leder af den danske skole i Jør- 
gensby i Flensborg. C. er forfatter til en række arbejder, i- 
sær om arkæologiske emner, og skrev både på dansk og på 
tysk. I 1935 udgav han pjecen Vedsted. Historiske Minder 
fra Fortid til Nutid, en lille rejsefører, der også udkom på 
tysk, og han skrev i årenes løb desuden en række artikler til 
Flensborg Avis, Südschleswigsche Heimatzeitung, Die Hei
mat og Sønderjysk Månedsskrift. C.’s store interesse var 
runesten og historiske sten i det hele taget. Et resultat heraf 
blev udgivelsen i 1965 af Historische Steine des Flensburger 
Stadtfeldes, hvori C. beskæftiger sig med de gamle sande- 
mandssten, grænseskelsten, herredssten, hærvejssten, vildt
banesten og markskelsten. Endelig skal nævnes, at det var 
på C.’s initiativ, at Hærulfstenen i 1952 kunne føres hjem 
fra Berlin-Wannsee til dens gamle plads ved Hovslund.

Litt.: Danske Historikere 1965, 1966, s. 28.
CS

Christensen, Laura Johanne, lærerinde, f. 28. dec. 1883 i Få
borg sogn, Ribe amt, d. 14. okt. 1969 i Vejle. Dtr. af gård
ejer Peder C. og Selen Marie Pedersen. Ugift.

C. tog lærereksamen, men virkede kun kort tid ved det 
kommunale skolevæsen i Gentofte. Under langvarige studie
rejser i udlandet stimuleredes C.’s interesse for historie og 
kunst, og i 1930 slog hun sig ned i Rendbjerg ved Egern
sund, hvor hun drev et sommerpensionat, indtil hun 1953 
forlod landsdelen. C. udgav 1944 bogen Konge og Hertug, 
en folkelig skildring af den augustenborgske hertugslægts 
historie fra ca. 1780 og et århundrede frem, præget af en 
stor sympati for augustenborgerne. Endvidere har C. skre
vet Grænselandets maler, 1962, der handler om Eckersberg. 
Endelig skal nævnes de to erindringsprægede bøger Mit hus 
ved grænsen, 1966, og Hjemme i Vestjylland, 1969.

CS 
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Christensen, Lorens Peter, redaktør, f. 10. marts 1882 i Rin
kenæs s., d. i Flensborg 5. maj 1960. Søn af hjulmager Claus 
Peter C. og Margrethe Høck. G. 1912 med Margrethe Jen
sen, dtr. af byggeentreprenør Martin J. og Marie Thomsen, 
d. 1971.

C. blev 1898 ansat ved Flensborg Avis, fra 1906 som re
daktionssekretær, og fra 1940-60 som chefredaktør. Hans 
offentlige virksomhed var omfattende, bl. a. var han i man
ge år medlem af byrådet i Flensborg, og han var med i le
delsen af Dansk Skoleforening fra 1921, fra 1951 som 
formand. C.’s historiske forfatterskab koncentrerede sig na
turligt om Sydslesvigs historie. 1 1920 skrev han afsnittet om 
Flensborg i Anker Kirkeby og Erik H. Schack: Sønderjyl
land som det er, 1920. C.’s vigtigste arbejde er nok udgivel
sen af Slesvig delt... Det dansk-tyske Livtag efter Verdens
krigen, 1922, et værk, hvori Danevirkefolkenes syn på af
stemningskampen formuleredes. Heri skrev C. selv et afsnit 
om organiseringen af det danske arbejde i Sydslesvig efter 
afgørelsen i 1920. I de følgende år skrev C. om sydslesvig
ske forhold i flere samleværker, bl. a. i Franz v. Jessen: 
Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie bd. 3, 1938, 
og i Morten Kamphovener (red.): Sydslesvig gennem Tider
ne bd. 2, 1948. Til Flensborg bys historie bd. 2, 1955, skrev 
han om pressen. Endelig skal nævnes, at C. anvendte mange 
kræfter i arbejdet i Borgerforeningen, bl. a. skrev han i 1935 
foreningens festskrift: Gennem 100 Aar. Borgerforeningen 
i Flensborg 1835-1935.

Litt.: SprF Aim 1961, s. 107 f, Grænsevagten 1960, s. 133 ff, 
Poul Kürstein (red.): Flensborg Avis 1869-1969, 1969, s. 405-25.

CS

Christensen, Lorenzo Peter, dr. rer. pol., f. 30. juni 1892 i 
Broballe, Oksbøl s., d. 2. juli 1965 i Åbenrå. Søn af mejeri
bestyrer Lorenz Peter C. og Anne Caroline Petersen. G. 
med Ema Caroline Sørensen, dtr. af lærer Peter Andreas S. 
og Agnes Marie Augusta Reimers, Bredsten i Kegnæs s., d. 
1965.
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C. var efter skolegangen beskæftiget som retsskriver, var 
1914-15 medarbejder ved Tondernsche Zeitung, derefter 
redaktør af Ohlinger Anzeiger i Rhinprovinsen 1920, hvor
efter han i to år var knyttet til Neue Tondernsche Zeitung. 
C. gav sig til at læse videre og fik 1927 den stats videnskabe
lige doktorgrad fra universitetet i Kiel, hvor han indtil 1934 
var medarbejder ved Handwörterbuch des Grenz- und Aus- 
landtums. Her skrev han sammen med professor C. Petersen 
en afhandling om tyskhedens historie og øjeblikkelige stil
ling i Danmark. Efter at være vendt tilbage til Nordslesvig 
var C. medstifter af Nordslesvigs Front og skrev det så
kaldte nordslesvigske manifest. Fra 1935 til 1938 var han 
leder af Deutsche Wirtschaftsberatungsstelle, derefter til 
1941 af et slægtsforskningsinstitut. Efter uoverensstemmel
ser med partifører Jens Møller blev C. forflyttet til Køben
havn, hvor han skrev tobindsværket Det tredie Ting, en »hi
storisk« pamflet med stærke angreb på jøder i Danmark. I 
1945 blev han interneret og idømt fængselsstraf. Fra 1958 til 
sin død var C. medarbejder ved Der Nordschleswiger. På 
dansk har C. skrevet en stærkt diskuteret artikel i Sønder
jyske Årbøger 1929 om Hjemmetyskhedsproblemet, en be
arbejdelse af en tale holdt i Studentersamfundet. I 1935 ud
kom Nordslesvig venter, et stærkt polemisk skrift om den 
økonomiske udvikling i grænselandet under landbrugskrisen 
og om dens årsager og virkninger. Dette skrift fulgtes i 1939 
op af pjecen Die Wirtschaftsnot Nordschleswigs unter dä
nischer Herrschaft. C.’s med flid gennemførte forfatterskab 
lider i meget høj grad under hans ensidige polemik og førte 
til, at hans meget spredte, stridbare virksomhed endte med 
en personlig tragedie.

Litt.: VolksKal 1966, s. 97 f.
MK

Christiansen, Johan Ernst, redaktør, f. 10. sept. 1878 i Vej
bæk, Bov s., d. 26. feb. 1941 i Flensborg. Søn af landpost
bud Johan Ernst C. og Gunder Marie Lassen. G. 1904 i
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Flensborg med Julie Cicilie Knudine Lieb, dtr. af bogholder 
Vilhelm P. Fr. Chr. L. og Cicilie Knudine Nicolaisen d. 
1940.

C. besøgte Jørgensby tyske skole i Flensborg, blev som 
16-årig korrekturlæser og året efter journalistelev ved Flens
borg Avis. Da hans læremester J. Jessen døde i 1906, blev 
C. chefredaktør. Han deltog som soldat i første verdenskrig 
1916-18 og var under afstemningskampen Danevirkefol- 
kenes betydeligste personlighed; men trods tilslutning fra 
store kredse i København lykkedes hans bestræbelser for en 
internationalisering af 2. zone ikke. C. deltog i dannelsen 
af Den slesvigske Forening i 1920 og blev dens første for
mand. Udadtil var han det danske mindretals ordfører, of
test hovedtaleren ved årsmøderne og i øvrigt en meget benyt
tet foredragsholder. Hans stejle holdning over for de tyske 
myndigheder kostede ham i 1940 retten til at være redaktør 
og skribent. Foruden et utal af artikler i pressen og tids
skrifter har C. fortalt sine minder fra verdenskrigen i Du 
kan, du maa og skal! To Aar i Krig, 1923. I 1922 leverede 
C. et væsentligt bidrag til L. P. Christensen (red.): Slesvig 
delt... Han foretog hertil en bearbejdelse af sine dagbogs
optegnelser fra afstemningstiden. Senere skrev han Gretes 
Kamp, 1927, en nærmest skønlitterær fremstilling af natio
nalitetskampen. Endelig skal nævnes C.’s lille bidrag til 
Franz v. Jessens Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Hi
storie bd. 3, 1938, hvori han skrev om presse og litteratur 
1933-37 i Sydslesvig.

Litt.: J. Bogensee: Ernst Christiansen, i Sydslesvig gennem Ti
derne, bd. 3, 1948, Poul Kurstein (red.): Flensborg Avis 1869- 
1969, 1969, Troels Fink: Da Ernst Christiansen blev »opdaget«, 
SJy Arb 1970, s. 109-35.

CS

Clausen, Asmus, landbrugslærer, landmand, f. 23. juni 1899 
på Lundsgårdsmark, Ullerup s., d. 25. okt. 1964 i Adsbøl. 
Søn af parcellist Peter C. og Anna Leonore Erichsen. G. 
1925 i Ullerup med Cathrine Marie Petersen, dtr. af ma- 
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skinhandler i Avnbøl Nicolai P. og Catharina Asmussen 
Lyck.

C. blev landbrugskandidat 1923 og var 1924-32 lærer på 
Gråsten Landbrugsskole. Han drev derefter GI. Præstegård 
i Adsbøl og skrev samtidig landbrugsfaglige artikler til fag
blade, men var også medarbejder ved Hejmdal. C. skrev 
jubilæumsskriftet for Aabenraa Amts Landboforening gen
nem 75 Aar, 1932, og 1936 en artikelserie i Mælkeritidende 
og Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende, også ud
kommet som særtryk: Træk af Mejeribrugets Udvikling paa 
Als og Sundeved i Aarene før Andelsmejeriernes Tid og fort
satte 1940 med en artikel i Nordslesvigsk Landbrugs- og 
Mejeritidende om Gamle Mejerier i Aabenraa Amt. I 
Dansk Frøavl skrev han 1938 om Frøavlens Foregangs
mænd i Sønderjylland 1864-1920, og han var medarbejder 
ved Varnæs Sogns Historie, 1944.

PK1

Clausen, Karl Søren, lærer og sanghistoriker, f. 15. aug. 1904 
i Åbenrå, d. 5. dec. 1972. Søn af lærer Peder N. C. og hu
stru Dorothea Sørensen. G. 1935 med Grethe Jensen, dtr. 
af købmand Erik J. og Thora Jørgensen i Brædstrup.

C., der voksede op i et dansksindet hjem, gennemgik he
le den tyske realskole i Åbenrå, før han i 1920 skiftede om 
til det danske gymnasium. C. havde da lært at sætte stor 
pris på tysk digtning og tysk sang, ikke mindst Wandervo- 
gelbevægelsen havde gjort indtryk på ham. I 1923 blev han 
student og studerede derpå tysk og musik i København. I 
1928 blev han cand. mag. og tog 1933 tillægseksamen i 
dansk. Han lærte klaver hos Roger Henrichsen og musik
teori hos organist Hakon Andersen; sin musikalske viden 
uddybede han under et studieophold i Paris 1938-39. C. var 
lærer ved Rungsted Statsskole og 1935-63 ved Østre Bor
gerdydskole. Hans rige musikalske evner fandt også anven
delse ved voksenundervisningen. Fra 1936 til 1963 var han 
faginspektor i sang ved Københavns kommunes aftenskoler, 
1939-52 sanglærer ved Blågård Seminarium, 1941-63 lærer
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i korsang og kordirektion ved Danmarks Lærerhøjskole. Fra 
hans virksomhed i skolens tjeneste stammer en lang række 
fest- og jubilæumskantater og udsættelser af folkelige sange 
for kor. Det betydeligste eksempel på denne brugsmusik er 
nok hans skoleopera »Klokken«, 1934, efter H. C. Ander
sens eventyr. Fra sanglærergerningen førte en lige vej over 
til hans virksomhed som fremragende kordirigent. Fra 1946 
til 1963 dirigerede C. Københavns lærerkor og fra 1938 til 
1960 herrekoret Bel Canto. Stærkt optaget af kampen mod 
nazismen placerede C. sig politisk langt til venstre. Under 
besættelsen komponerede han sin bedst kendte sangmelodi 
til Otto Gelsteds »De mørke fugle fløj«. C. og hans kor var 
hyppige gæster i dansk radio. Ar efter år udarbejdede han 
med en karakteristisk forening af videnskabelighed og folke
lighed introduktioner til disse udsendelser, der hver var viet 
et musikalsk eller litterært emne. Fordybelse i den folkelige 
sangs historie i Danmark gjorde C. til en førende autoritet 
på dette område. I 1962 tilbød Arhus universitet C. opbyg
ningen af et sanghistoriearkiv, og fra da af var han som lek
tor i musikvidenskab bosat i Arhus.

Fra 1960 havde C. været i gang med det arbejde, som 
måske i særlig grad vil bevare hans navn: indsamlingen af 
folkelig sang. Han nåede at optage omkring 500 bånd med 
mange tusind sange. Optagelserne foregik navnlig i Sønder
jylland, også syd for grænsen, i Vestjylland, især Harboøre, 
og på Færøerne. Det indsamlede sønderjyske stof er det 
største og det, C. lagde særlig vægt på. Den danske sangs 
historie var efter hans mening først og fremmest et spørgs
mål om Danmarks forhold til Sønderjylland.

C. forstod, at sangens historie ikke blot angår poeter og 
musikere, men at den tillige måtte fremstå som et led i sam
fundsudviklingen. Dansk folkesang gennem 150 år, 1958, er 
vort grundlæggende værk om dette emne. C.’s uortodokse 
og banebrydende indsats som sanghistoriker kom især Søn
derjylland tilgode, og han åbnede her for en helt ny dimen
sion af landsdelens historie. I 1967 udkom Den blå sangbog. 
I hundredåret for dens fremkomst. En skitse til den folke
lige sangs historie i Sønderjylland. De sønderjyske sangbø- 
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ger fra årtierne før 1864 har C. behandlet i Sangen mellem 
krigene og dens forudsætninger i 1840’erne. Et bidrag til 
folke- og skolesangens historie i Slesvig i Årbog for Dansk 
Skolehistorie 1970. Disse og lignende skrifter henvender sig 
til et bredt publikum. I sin videnskabelige produktion sam
lede C. sig i stigende grad om årtierne omkring 1800, da 
den folkeopdragende sang afløste folkevisen, og da natio
nale modsætninger endnu ikke fandtes. Typisk er Deutsch
dänische Beziehungen im Volks- und Schulgesang zur Zeit 
des Gesamtstaates i Musikpädagogik in Schleswig-Hol
stein, 1965, men fremhæves må navnlig den lærde undersø
gelse Folkevise og nymodens sang i Napoleontiden, 1968, 
der er 1. bind af et planlagt 3-binds værk og navnlig behand
ler Østerløgum-præsten Peter Kiers bidrag til W. H. F. Abra
hamsons indsamling af danske folkeviser. C.’s Sønderjyske 
båndoptagelser opbevares i Historiske Samlinger for Sønder
jylland i landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SprF Aim 1974, s. 125-127.
GJ

Damm, Christian Hansen, journalist, f. 27. maj 1900 i Egern
sund, d. 8. aug. 1955 i København. Søn af snedker Christian 
Hansen D. og Sophia Marie Margrethe Clausen.

D. ansattes 1916 ved Flensborg Avis, hvor han udlærtes 
som journalist. Efter at have været ansat ved Dybbøl-Pos- 
ten fra 1. dec. 1920 til 1. aug. 1922 virkede han en årrække 
som redaktør ved forskellige rigsdanske blade, indtil han 
den 30. dec. 1943 blev udsat for et alvorligt skudattentat fra 
en tysk terrorgruppe.

Fra sin ungdom var D. lokalhistorisk interesseret, og på 
hans initiativ stiftedes 1941 Foreningen til Bevarelse af dan
ske Slægtsgårde og senere også Slægtsgårdsarkivet, ligesom 
han 1942-44 redigerede foreningens blad Slægtsgården. 
Desuden forfattede D. talrige avis- og tidsskriftartikler, hi
storisk skønlitteratur og biografier af sønderjyske kunstnere, 
bl. a. Biografier over slesvigske Kunstnere, 1937, Biografier
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over slesvigske Billedskærere, 1941, og Biografier over sles
vigske Kobberstikkere, 1942.

Litt.: Dansk Provinspresse. Provins-Journalistforeningen 1900- 
1925, 1925, s. 26, Flensborg Avis 10. aug. 1955, Slægtsgården 
august 1955, s. 4.

DA

Davidsen, Hans Christian, godsinspektør, f. 18. maj 1876 i 
Skast, d. 5. maj 1962 i Møgeltønder. Søn af bødker Detlef 
Andreas D. og Mette Kjestine Davidsen. G. 1904 i Vejen 
med Gerda Christiane Jensen, dtr. af smed i Nr. Bjært Niels 
Peter J. og Frandsine Frederikke Thomsen, d. 1966.

Efter kontoruddannelse kom D. 1896 som kontorist til 
Schackenborg, hvor han nogle år senere avancerede til gods
inspektør, en stilling han beklædte til 1951. Kendt over 
landsdelen blev han som sekretær for Fællessangforeningen 
for Nordslesvig. Hans kunstneriske begavelse gav sig mange 
udslag. Ikke blot leverede han tegninger til mange huse i 
Vestslesvig; men han var tillige en dygtig portrættegner, jvf. 
således hans blyanttegninger af de internerede danske ved 
krigsudbruddet 1914, som nu opbevares på Tønder Muse
um. Som amatørfotograf formåede han med sit kamera at 
indfange glimt af en hendøende landsbykultur, som ofte for
tæller mere end lange afhandlinger. Han holdt orden på 
Schackenborgs værdifulde godsarkiv og benyttede det til ar
tikler til Sprogforeningens Almanak fra 1908 og til Sønder
jysk Månedsskrift fra 2. årgang. Især havde guldhornene fra 
Gallehus hans interesse.Ved arkivalske undersøgelser kunne 
han fastlægge findestedet, således at mindestenene kunne 
placeres her i 1907. Han skrev 1921 en pjece om Guldhor
nene fra Gallehus og senere i Sønderjysk Månedsskrifts 3. 
årgang om Erik Lassen, finderen af det andet guldhorn. Om 
det schackenborgske østersfiskeri i vadehavet skrev han sst. 
1954, og her fortalte han også 1960 om kontrolkommissio
nen i Tønder 1920.

Litt.: SprF Aim 1963, s 144 f.
PKI
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Davidsen, Niels, redaktør, f. 23. feb. 1859 i Ejsing s., d. 27. 
feb. 1901 i København. Søn af lærer Christian D. og Ma
ren Kirstine Nielsen. G. 1881 i Haderslev med Marie Pe
tersen, dtr. af rebslager Matthias P. og Johanne Catharine 
Lachenmeier.

D. lærte bogtrykkerfaget, kom 1880 til Dannevirke i Ha
derslev og skrev under pseudonymet Karl Hede Højskam- 
ling eller Skamlingsbankens Historie, 1882, Sønderjydernes 
Besøg i Vestjylland, 1884, og Tyskernes Færd i Sønderjyl
land, 1885, samt biografier af Peter Chr. Koch og Peter 
Hiort Lorenzen. I 1884 blev D. udvist og blev redaktør i 
Kolding, senere i København.

Litt.: SprF Aim 1936, s. 51-55.
OC

Egeberg Jensen, Andreas, se Jensen, Andreas Egeberg.

Eliassen, Peder Marius Elias, journalist og historiker, f. 24. 
juli 1874 på Brunsgård i Skrave s., d. 8. maj 1928 i Køben
havn. Søn af gårdejer Iver Brink E. og Mette Marie Clau
sen. G. 1902 i Kolding med Caroline Augusta Kühl, dtr. af 
murermester August Theodor K. og Kathrine Kjær, d. 1919. 
G. 2° 1921 i København med Louise Marie Lindgaard Jo
hansen, dtr. af entreprenør Laurids Peder J. og Bodil Marie 
Hansen.

Som ganske ung kom E. på Askov. Derefter tog han præ
liminæreksamen og gennemgik et tysk sprogkursus. Fra 
1892 til 1894 var han journalist ved Dannevirke i Haderslev. 
Derefter virkede han ved forskellige kongerigske blade, ind
til han 1899 blev bestyrer af den filial, som Ritzaus Bureau 
havde i Kolding, et arbejde, som - ikke mindst under den 
første verdenskrig - fik stor betydning ved at skaffe infor
mation til danske blade om sønderjyske forhold og levevil
kår.
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E. var levende optaget af lokalhistorien. Han tog 1904 
sammen med Evald Tang Kristensen og I. O. Brandorff ini
tiativet til oprettelsen af Historisk Samfund for Vejle Amt, 
og han var fra 1905 udgiver af samfundets tidsskrift Vejle 
Amts Arbog. Gennem omfattende arkivstudier havde han 
erhvervet en meget betydelig førstehånds historisk viden, 
som han udnyttede i et stort antal artikler i aviser og i tids
skrifter, først og fremmest Vejle Amts årbøger. De var ikke 
blot præget af hans omfattende kendskab til fortiden, men 
også af hans evne til at vurdere de historiske kilder og hans 
gode fortællerevne. E.’s historiske hovedværk er den store 
bog Kolding fra Middelalderen til Nutid, 1910, der er et af 
dansk topografis hovedværker og i 1975 er kommet i nyt 
optryk. En række forskellige artikler om Kolding og egnen 
nord og syd for den gamle grænseby samlede han i Histori
ske Strejftog i Kolding og Omegn, 1923. Hans sidste store 
værk blev Kongeaaen eller den gamle Grænse, 1926. Det 
byggede ikke blot på indgående arkivstudier, men også på 
iagttagelser under vandringer langs den å, som han fra barn
dommen af var så fortrolig med.

E. følte sig i høj grad som sønderjyde, og det var et af 
hans livs store øjeblikke, da han på afstemningsdagen kun
ne hejse Dannebrog ved skolen i Langetved. I værket Dansk 
Provinspresse, Provinsjoumalistforeningen 1900-1925, 1926, 
skrev han om sønderjysk presse, og han var en flittig skri
bent i Sprogforeningens Almanak. Han deltog med stor in
teresse i arbejdet for efter krigen at få fortsat udgivelsen af 
Sønderjyske Arbøger, og da det blev besluttet at oprette Hi
storisk Samfund for Sønderjylland var han med i det for
beredende arbejde og blev indvalgt i samfundets første be
styrelse 1922.

Som skribent var E. utrolig flittig, men også på forskellige 
andre kulturelle områder var han yderst aktiv. Han gjorde 
et stort arbejde for Museet på Koldinghus og var medlem 
af museets bestyrelse fra 1913 til sin død. Han var også 
bibliotekets formand fra 1919. Han var respekteret i kolle
gaernes kreds, og i den by, hvor han kom til at virke i så 
mange år, var han anset og afholdt af alle.
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Litt.: Arb Vejle 1928, s. 1-4, SprF Alm 1929, s. 79-82, Grænse
vagten 1928, s. 193 f, August F. Schmidt: Sydøstjyllands Histo
rikere, 1950, s. 9-12, SJy Arb 1964, s. 3-6.

JHv

Engelhardt, Helvig Conrad Christian, arkæolog, f. 20. sept. 
1825 i København, d. 11. nov. 1881 i København. Søn af 
skibsmægler Andreas Daniel E. og Oline Marie Aagaard. G. 
27. juli 1852 i København med Laura Dorthea Petersen, dtr. 
af hyrekusk Peter P. og Caroline Marie Holm, d. 1908.

E. mistede tidligt sin fader, og det blev en ven af huset, 
købmanden og arkæologen Christian Jürgensen Thomsen, 
der tog sig af E. og sørgede for hans uddannelse. Han knyt
tede ham til sig som sin privatsekretær og førte ham ind i 
arkæologiens verden. Afgørende for E.’s udvikling blev, at 
han 1845 ledsagede Thomsen på en rekreationsrejse til 
Tyskland og Italien. Her lærte E. at beundre den klassiske 
kultur. Hjemkommen fra denne rejse tog E. studentereksa
men og studerede sprog og kunsthistorie, hvorefter han i 
1851 blev adjunkt ved Flensborg lærde Skole.

At E. i disse år efter treårskrigen valgte Sønderjylland, var 
ingen tilfældighed. Ved skolen i Flensborg var der et muse
um, som E. blev leder af. I årene 1859-63 fulgte store og 
banebrydende udgravninger i Thorsbjerg i Angel og Nydam 
i Sundeved, hvoraf ikke mindst udgravningen i Thorsbjerg 
mose havde store tekniske vanskeligheder at kæmpe med. 
Krigen 1864 var et hårdt slag for E. Han forsøgte at redde 
Flensborgsamlingen tilbage til Danmark. Under dramatiske 
omstændigheder fik han den anbragt i en købmandsgård i 
Korsør; men i selve fredstraktaten blev den forlangt tilbage
leveret.

I København blev E. i 1867 knyttet til Museet for nordiske 
Oldsager og året efter sekretær for Oldskriftselskabet. Sine 
erfaringer som udgraver udnyttede han ved to fynske mose
fund, Kragehul og Vimose, og i årene 1863-69 udsendte 
han de fire publikationer af mosefundene, der har bevaret 
deres værdi ved deres redegørelse for fundforholdene.
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I 1869 blev han titulær professor og i 1879 æresdoktor 
ved Københavns Universitet.

Litt.: Program for Flensborg Lærde- og Realskole, 1852, s. 54, 
Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Fire- 
hundredårsfest promoverede Doctorer, 1879, s. 39, Magnus Pe
tersen: Minder fra mit liv, 1909.

HN

Eskesen, Morten, lærer og folkesanger, f. 5. jan. 1826 i Uld
bæk, Lyne s., d. 8. feb. 1913 i Århus. Søn af gårdejer Eske 
Mortensen og Margrete Pedersdatter. G. 1860 med Karen 
Marie Nielsen, dtr. af husmand Niels Pedersen og Kirsten 
Jørgensdatter, d. 1865. G. 2° 1865 i Odense med Anna Ka
tharina Poulsen, dtr. af arbejdsmand Poul Larsen og Karen 
Jørgensdatter, d. 1905.

En stærk grundtvigsk påvirkning fra den tidligste ungdom 
og et ophold som huslærer hos H. A. Krüger, Bevtoft, i 
midten af 1850’eme var væsentlige forudsætninger for E.’s 
engagement i den sønderjyske sag og hans virke som fore
dragsholder og »folkesanger« nord og syd for Kongeå-græn- 
sen, en virksomhed, der især kom igang efter 1884, hvor han 
tillige formidlede unge sønderjyders højskole- og studieop
hold i Danmark. Hans sangudgivelser, bl.a. inspireret af de 
gamle folkeviser, kom i talrige oplag. Også historiske vær
ker overkom E. at skrive. Det betydligste værk fra denne 
del af forfatterskabet er nok Hans Krügers Saga, 1898, 
hvori et stort materiale er samlet til belysning af den nord
slesvigske førers liv og tid. Desuden skal nævnes Sønder
jysk) S(amfund). En Historisk Fremstilling 1877-1894,1895.

Litt.: SprF Aim 1914, s. 35 f, Erik Appel: Af Morten Eskesens 
Saga, Årsskrift for Rødding Højskoles elevforening, 1923, Frede 
Terkelsen: Morten Eskesen. Sønderjydernes utrættelige Forsan
ger, Danebod Højskole 1925, Kr. la Cour Pedersen: Morten 
Eskesens Saga, 1926.

DA
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Eskildsen, Claus Hansen, seminarielærer, f. 12. jan. 1881 i 
Felstedskov, Felsted s., d. 7. okt. 1947 på en storebæltsfærge. 
Søn af gårdejer Hans Peter E. og Sille Marie Festersen. G. 
1903 i Ubjerg med Caroline Johanne Lorenzen, dtr. af 
gårdejer i Sæd Carl L. og Anne Marie Møller, d. 1963.

E. bestod lærereksamen i Eckernførde 1901 og tog senere 
mellemskolelærer- og rektoreksamen, ligesom han også ud
dannede sig som gymnastiklærer i Berlin. Han blev 1905 
præparandlærer ved Tønder Seminarium og 1909 seminarie
lærer. Under uddannelsen var han blevet påvirket i tysk ret
ning; men i afstemningstiden fandt han tilbage til sin fa
milies danske ståsted. Det, som han kaldte sin vildfarelse, 
medførte senere en bevidst meget aktiv indsats ikke blot 
som lærer og pædagog, men også ved en omfattende delta
gelse i det folkelige kulturarbejde som foredragsholder og 
skribent. E. var en fremragende småbørnspædagog, og hans 
Ole Bole bøger med Storm P’s tegninger blev 1930’ernes 
mest udbredte læsebogssæt. Også hans lærebøger i tysk for 
folkeskolen og hans psykologi for seminariet vandt betydelig 
udbredelse. Som lærer var han alsidig og gav bl. a. også vej
ledning i lokalhistorisk arbejde.

E. var medlem af styrelsen for Historisk Samfund for 
Sønderjylland fra foreningens oprettelse 1922 til sin død 
1947 og var med sin idérigdom på afgørende måde med til 
at præge foreningens arbejde. I 1924 tog han initiativet til 
udgivelsen af Sønderjysk Månedsskrift og redigerede dette 
sammen med H. Lausten-Thomsen til 1947. I årenes løb 
har han skrevet et utal af større og mindre artikler, ikke blot 
om lokalhistoriske og folkloristiske emner; men han gav 
bl. a. også gode oversigter og analyser af valgene til rigsdag 
og kommunale råd. I Sønderjyske Årbøger skrev han en af
handling om bodsprædikanten Peter Hansen Steensvang fra 
omkring 1800, der ligesom E. stammede fra Felsted sogn. 
Om sin egen slægt havde han allerede 1913 udgivet bogen: 
Lidt om vort Hjem og vor Slægt. Familiebog for Familien 
Eskildsen fra Felstedskov. Sine oplevelser fra 1. verdenskrig 
har han skildret i Østfront-Vestfront, 1929, som hæver sig 
betydeligt over den almindelige krigslitteratur.
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Stor betydning for den nordslesvigske danskheds konfron
tation med den tyske nazisme fik hans Dansk Grænselære, 
der udkom som bog 1936, men hvoraf flere afsnit tidligere 
havde været offentliggjort i Sønderjysk Månedsskrift. Bo
gen, der kom i mange oplag og også i en tysksproget ver
sion, er skrevet under indtryk af den nazistiske Blut und Bo
den-teori, som også de slesvig-holstenske propagandister 
opererede med. E. tog sit udgangspunkt i disse teorier og 
påviste, at de overført på sønderjysk område måtte føre til 
en erkendelse af Sønderjyllands danskhed omtrent til Ejde- 
ren. Hele den slesvig-holstenske »videnskab« måtte mobili
seres til modangreb, og det skete bl. a. i form af smædeskrif
ter. I bogen Den sønderjyske Befolknings Slægtsforbin
delser, 1942, viser E. med tal og diagrammer, hvor dybt for
ankret den sønderjyske befolknings slægtsrødder er i det 
danske folk. I jubilæumsbogen Tønder 1243-1943 gives på 
knap 200 sider en letlæselig fremstilling af byens historie. 
Også jubilæumsskriftet om Sønderjysk Tæppefabrik i Højer, 
1944, vidner om E.’s fortrolighed med Vestslesvigs historie, 
og i bogen Tønder Statsseminarium 1788-1938, hvori han 
har skrevet om tiden 1920-38, tolker han sin kærlighed til 
den skole, hvor han havde sit virke i over 40 år. E. var en 
umådelig flittig mand. Ved siden af sin skolegerning og for
fattervirksomhed var han en af landets mest benyttede fore
dragsholdere, hvortil kom, at han havde adskillige tillids
hverv. Før genforeningen var han en årrække byrådsmed
lem, og efter 1920 blev han formand for ligningskommis
sionen. Overligningskommissær for Tønder købstad blev han 
1938. Ved Martin Hammerichs død 1940 valgte hans bys
børn ham til lokalformand for Danske Samfund, i hvis ho
vedledelse han derefter fik betydelig indflydelse. Efter 1945 
talte han mådeholdets sag i forholdet til det tyske mindretal, 
men helligede sig iøvrigt næsten helt oplysningsarbejdet om 
den danske vækkelse i Sydslesvig. Det var på en foredrags
turné, han døde på Store Bælt.
Litt.: Grænsevagten 1937, s. 311 f, sst. 1947, s. 334-336, SprF 
Aim 1949, s. 91-93, SJy MSkr 1947, s. 198-201, SJy Arb 1947, 
s. i-n.
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Fausbøl, Jørgen, møller, f. 27. juni 1838 i Rurup, Branderup 
s., d. i Åbenrå 3. sept. 1918. Søn af gårdejer Thomas Nissen 
F. og Anne Kjestine Ravn. G. 1861 i Agerskov med Hanne 
Christine Refslund, dtr. af gårdejer Hans R. og Anne He
lene Clementsen, d. 1862. G. 2° 1863 i Agerskov med Ma
ren Lautrup, dtr. af gårdejer Jens L. og Anne Marie Cle
mentsen, d. 1911.

F. blev født på gården Mandbjerg i en slægt af storbøn
der. Som 17-årig kom han 1855 på Rødding Højskole og fik 
under opholdet her kontakt med nogle af de folk, som blev 
førende under fremmedherredømmet. F. deltog således i 
Klosterbrødrenes første møde i Løgumkloster 1860. Aret 
efter købte han Branderup mølle. Med energi og foretagsom
hed arbejdede han både landbrug og mølleri op og blev ef
terhånden en af egnens mest velstående mænd. Branderup 
mølle var et af samlingspunkterne i det nationale arbejde, 
og F. var stærkt aktiv bl. a. i kampen om edsspørgsmålet 
og i organisationen af danskheden i nationale foreninger. 
Desuden skrev han adskillige indlæg i dagspressen. Kirke
ligt var F. knyttet til frimenigheden i Bovlund. Omkring år
hundredskiftet begyndte Branderup mølle at gå mindre godt, 
og en halv snes år senere måtte ejendommen sælges.

Allerede tidligt var F. historisk interesseret. Han samlede 
dokumenter, optegnede gamle folks fortællinger, tog uddrag 
af kirke- og tingbøger; men først i 50-årsalderen begyndte 
han at få stoffet bearbejdet til udgivelse. 11889 offentliggjor
de F. i Dannevirke Forsøg til en Indlandsrejse af Mag. Jo
han Arendt Dyssel 1763. Fem år senere var F. en af driv
kræfterne ved starten af Sprogforeningens Almanak; men 
bortset fra en kort artikel i første årgang og endnu to i 1898 
og 1917 var det ikke her F. udfoldede sin skriftlige virksom
hed. I Sønderjyske Arbøger 1895 gav han på grundlag af for
tællinger fra Nr. Rangstrup herred en skildring af polakker
ne i Nordslesvig og til 1909-årgangen leverede F. sit bedste 
bidrag til sønderjysk lokalhistorie: En Slægts Historie i Ru
rup og Mandbjerg samt Fortællinger om Forholdene der, 
som i sammenhængende form og koncentreret om F.’s barn
domshjem giver en kulturhistorisk skildring af tiden 1650- 
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1850. Samme år måtte F. forlade Branderup mølle. Han 
flyttede til sin datter og svigersøn i Åbenrå og skrev de føl
gende år en mængde artikler til Dannevirke og Hejmdal. Ar
tiklerne bestod oftest af småstykker med uddrag af doku
menter, genfortællinger af sagn og historie o.lign., og F.’s 
indsats er væsentligst samlerens. Artikelserieme fra F.’s 
hjemegn udkom i bogform under titlerne Minder fra Ager
skov Sogn, 1910, og Minder fra Branderup Sogn og Roost, 
1911. F.’s artikler om Sundeved, som egentligt var en helt 
ukendt egn for ham, er samlet i Degn Gammelgaard i Var- 
næs og Varnæs i ældre Dage, 1913, og i Minder fra Sunde
ved og Felsted Sogn, 1914. - Privatarkiv og samlinger i 
landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: Haabets Mænd, 1923, s. 277-82, SprF Aim 1924, s. 91 f, 
M. Refslund Poulsen: Minder. Person- og folkelivsbilleder fra 
Nordslesvig, 1949, s. 175-84.

KN

Fellberg, Henning Frederik, præst, filolog og folklorist, f. 6. 
aug. 1831 i Hillerød, d. 8. okt. 1921 i Askov. Søn af sogne
præst Nicolai Laurentius F. og Conradine Antoinette Caro
line Købke. G. 1860 i København med Louise Anna Andre
sen v. Nutzhom, dtr. af læge Ditlev Andresen v. N. og 
Charlotte Cathrine Feilberg, d. 1897.

Skønt født i Hillerød kom F. allerede tidligt til Sydvest
jylland, idet faderen i 1834 blev præst i Alslev ved Varde 
og i 1838 i Vester Vedsted. F. blev derfor student fra Ribe i 
1849, og livet igennem bevarede han en nær tilknytning til 
denne del af landet. På universitetet studerede han teologi, 
og i 1855 blev han teologisk kandidat. Han havde dog ikke 
anvendt hele sin tid til teologien, idet han også havde stu
deret botanik og levende sprog. Straks efter eksamen blev 
F. lærer ved frk. Zahles nyoprettede skole, indtil han i 1856 
flyttede til Sønderjylland som kapellan hos E. Hagerup i 
Solt i Angel. Samarbejdet med Hagerup, der var forfatter 
til Det danske Sprog i Angel, førte hurtigt F. ind på studiet 
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af folkeliv og folkemål, som i forvejen havde han interesse. 
I 1859 blev han sognepræst i Valsbøl og i 1862 i Store Vi. 
Her udgav han 1862 en oversættelse af Tolv Prædikener af 
C. H. Spurgeon og endelig i 1863 folkelivsskildringen Fra 
Heden, der først blev udgivet i Slesvigske Provindsialefter- 
retninger, men allerede samme år kom som selvstændig bog. 
Med dette værk viste F. for alvor sine evner som folkelivs
forsker. Arbejdet i Sønderjylland blev dog kort efter brat 
afbrudt, idet F. i 1864 blev afsat fra sit embede. Efter et op
hold hos faderen, der i mellemtiden var blevet præst i Ulle- 
rup, kom han til Fyn. En kort tid var han kapellan i Mars- 
lev, 1865 blev han kst. kateket og førstelærer i Odense og i 
1867 lærer ved pigeskolen i samme by. Endelig i 1869 blev 
han atter sognepræst, denne gang til Brørup og Lindknud i 
Sydjylland. Nu kunne F. genoptage sine undersøgelser af 
folkeliv og folkemål. Resultatet fremkom som afhandlinger 
i Nordisk Månedsskrift, således i 1872 Om almuens sæd og 
skik i egnen mellem Ribe og Kolding. Fra 1876 var F. sog
nepræst til Darum og Bramminge, hvor han langt bedre 
kunne dyrke sine videnskabelige interesser. 1 1877 skrev han 
den første seddel til hovedværket Bidrag til en ordbog over 
jyske almuesmål, hvis første bind udkom i 1886. Selv om 
arbejdet med dette værk, der foruden at være en ordbog 
indeholder en grundig gennemgang af jysk folklore og 
materiel kultur, i de følgende år lagde beslag på en væsent
lig del af F.’s tid, kunne han dog i 1889 udgive 1. del af 
Dansk Bondeliv. I efteråret 1891 tog F. af helbredsgrunde 
sin afsked, og i 1892 flyttede han til Askov. Selv om han 
her, efter at helbredet var blevet bedre, deltog i undervis
ningen og fik nogen præstelig virksomhed, kunne han dog 
nu i langt højere grad end tidligere hellige sig sine studier. 
Arbejdet med ordbogen fortsatte, også efter 1914, hvor fjer
de og sidste bind udkom, idet han først kort tid før sin død 
skrev de sidste tilføjelser til det store utrykte tillæg om fol
keminder. Desuden skrev han afhandlinger til bl.a. Aarbog 
for dansk Kulturhistorie, Dania, Danske Studier og for
skellige udenlandske tidsskrifter. I 1899 udkom andet bind 
af Dansk Bondeliv og i 1904 Jul I—II. Samme år var F. en

41 



af hovedinitiativtageme til oprettelsen af Dansk Folke
mindesamling. I 1910 udkom Bjærgtagen, 1914 Sjæletro, i 
1915 Skabelsessagn og flodsagn og i 1918 Nissens historie. 
Også udvandrerne havde hans interesse, og i 1912 udsendte 
han De derovre og i 1917 Hjemliv på prærien. Af en helt 
anden karakter var den lille opbyggelsesbog Giv aldrig tabt, 
der blev udsendt i 1919.

F.’s arbejde vakte allerede i samtiden berettiget beundring, 
og i 1894 udnævntes han til æresdoktor ved Københavns 
Universitet. I 1911 fejredes han 80 års fødselsdag ved ud
sendelse af det hidtil største nordiske festskrift: Festskrift 
til H. F. Feilberg. I perioden 1883-89 var F. formand for 
Dansk Samfund til Indsamling af Folkeminder.

Litt.: SJy Årb 1895 og 1897, Marius Kristensen: H. F. Feilberg, 
1923, Dansk Udsyn 1921 (med bibliografi).

VP

Fischer, Frederik, redaktør, f. 7. feb. 1809 i Åbenrå, d. 4. 
juni 1871 sst. Søn af skibsfører Fester F. og Catharina Re
gina Callsen. G. 1833 i Åbenrå med Anna Barbara Chri
stensen, dtr. af garver Christen Hansen og Maren Hansdatter, 
d. 1852. G. 2° 1853 i Åbenrå med Clara Vilhelmine von de 
Bendt, dtr. af Jacob v. d. B. og Anna Johanne Bendixdatter, 
d. 1881.

Som niårig havde F. den ulykke at miste sin førlighed, 
da han blev lam i begge ben. Dette bestemte hans videre 
skæbne, idet han derfor ikke kunne stå til søs, som mange 
af hans slægtninge gjorde, men blev sat i urmagerlære. Sin 
fritid benyttede han til læsning og astronomi og nåede be
tydelige resultater. Politisk set var han tilhænger af libera
lismen, men var mere demokratisk i sin indstilling end dens 
øvrige tilhængere i Åbenrå. Baggrunden for hans ind
træden i den nationale strid skal man søge i sprogrøret i 
Nordslesvig og bladet Dannevirkes fremkomst. Hos F. fin
der man for første gang i Åbenrå en ægte nationalfølelse i 
moderne forstand. Ikke staten og dens symboler, men folket 
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og dets danske sprog stod nu i lædrelandsfølelsens centrum. 
Han åbnede et Idle lejebibliotek og fik privilegium til byens 
ugeblad. Trods modstand fra byens tyskdannede overklasse 
lykkedes det ham at holde bladet oppe fra 1839 til 1848. 
Han flygtede under krigen, men fortsatte derefter endnu ni 
år redaktionen af bladet.

F.’s beskæftigelse med historien tog sin begyndelse med 
hans redaktion af Apenrader Ugeblad fra 1839, som rum
mede mange tilbagevisninger af slesvig-holstenernes histo
riske fremstillinger af deres landsrettigheder. F. skrev næppe 
selv noget af dette, men trykte andres artikler, f.eks. Chr. 
Paulsens redegørelse for Abenrå-navnets oprindelse. F.’s 
egen indsats som historiker og folklorist begyndte først ef
ter treårskrigen. En tid efter sin hjemkomst til Åbenrå i 
1851 begyndte han at sysle med at samle gamle sønderjyske 
folkesagn, og en samling af disse optog han som føljeton i 
sit blad Freia. Efter opgivelsen af redaktionen kom disse 
Slesvigske Folkesagn i bogform 1859, hvor 24 folkesagn fra 
Åbenrås nærmeste omegn er genfortalt. Enkelte henvisnin
ger heri antyder, at F. også havde gjort historiske studier før 
genfortællingen. En tid var han nemlig beskæftiget med at 
ordne Åbenrå bys arkiv, hvorunder han tog talrige uddrag 
af byens tingbøger 1603-30. Det var især studiet af store 
retstvister og kriminalsager, som optog ham; men han skrev 
også en skildring af Åbenrås ældste historie. Desuden sam
lede han på materiale til Kliplev kirkes og Søgårds historie. 
Alle hans flittige studier synes imidlertid kun at have sat en 
enkelt frugt i artiklen i Slesvigske Provindsialefterretninger 
1862 Om den store Ildebrand 1610. Fra 1864 og frem til 
sin død 1871 synes F. udelukkende at have helliget sig sam
tidshistorien, sådan som det ses af hans omfattende dag
bogsoptegnelser, der fra årene 1864-67 er udgivet i Sønder
jyske Årbøger 1930, 1947 og 1950 ved Fr. Skrubbeltrang.

Litt.: Frederik Fischers privatarkiv i Landsarkivet i Åbenrå, 
Nordslesvigsk Søndagsblad 1884, s. 58 og 66, M. Mackeprang: 
Frederik Fischer, i SJy Årb 1950, s. 15-50, G. Japsen: Den na
tionale udvikling i Åbenrå 1800-1850, 1961, s. 161 ff.

JW
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Friis, Claus Hansen, landmand, f. 26. feb. 1869 i Nybo, Lø
gumkloster lands., d. 9. nov. 1960 i Rødding. Søn af land
mand Hans Nissen F. og Ellen Marie Petersen. G. 1899 
med Maren Jensen, dtr. af landmand Andreas J. og Anne 
Marie Topp, d. 1970.

Efter skolegangen i Løgumkloster fik F. et vinterophold 
på en kostskole ved Husum og var vinteren 1890-91 elev 
på Askov Højskole. Efter sin militærtjeneste beskæftigede 
han sig med landbrug samtidig med, at han blev en flittig 
medarbejder ved Hejmdal. H. P. Hanssen ville gerne knytte 
ham til bladet; men han foretrak at blive på de hjemlige 
egne. Ved giftermålet bosatte han sig på en gård i Nørre 
Løgum og flyttede i 1920 til Løgumgård. F. var meget kir
keligt interesseret og blev en førende skikkelse indenfor In
dre Mission. Under foreningens splittelse i 1912 sluttede 
han sig med sit liberale livssyn til Tonnesens fløj; men det 
bragte ham i en ret isoleret stilling i hans hjemsogn. Ved 
opførelsen af et missionshus skænkede han både grunden 
og et ret stort pengebeløb, og han var ligeledes medvirkende 
ved oprettelsen af en efterskole og præliminærkursus i Lø
gumgård. Dette foretagende måtte dog standses i 1926. Ved 
genforeningen blev han udnævnt til sognefoged. Det var dog 
særlig de kirkelige hverv, der havde hans interesse. Han 
blev medlem af menighedsrådet fra 1920-52, af provstiud
valget og af Dansk Missionsselskab for Sønderjylland. Lige
ledes kom han med i udvalget, der skulle udarbejde et tillæg 
til den sønderjyske salmebog, og i 1940 blev han medlem 
af det sønderjyske salmebogsudvalg, der skulle komme med 
et sønderjysk forslag til en fælles salmebog for hele landet.

Fra sin tidligste ungdom havde han syslet med hjemstav
nens historie. Det blev dog først de senere år, der levnedes 
ham tid til arkiv- og kildestudier. Han udgav bogen Fra Lø
gum Birk, 1943, og skrev adskillige artikler i Sønderjysk 
Månedsskrift og bragte i Ribe Stifts Arbog 1940: En Sogne
udskillelse i 1739.

Sine erindringer, der findes som manuskript på Landsar
kivet, har han skrevet under titlen: Med islæt af Guds nåde 
gennem fyrretyve år.
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Desuden har han skrevet to småhæfter om missionærerne 
Hans Nikolaisen og Andreas Riis, der begge fødtes i Lø
gumkloster, henholdsvis 1803 og 1804.

Litt.: SprF Aim 1962, s. 125 f.
WChr

Frost, Jens, redaktør, boghandler, museumsbestyrer, f. 23. 
jan. 1879 i Skodborg, d. 9. marts 1956 i Åbenrå. Søn af par
cellist Christian Hansen Frost og Jensine Lauridsen Hunde- 
bøll. G. 1913 i Åbenrå med enkefru Marie Callesen, dtr. af 
kaptajn Peter August Frahm i Yokahama og Mathilde Cor
nett, ægtesk. opl.

F. blev som ung knyttet til Hejmdal som journalist. I au
gust 1914 blev han og den anden redaktør Niels Hansen ar
resteret af tyskerne. Som danskhedens repræsentant blev F. 
i 1919 valgt til medlem af magistraten. I en længere årrække 
var han boghandler i Åbenrå. Han var meget historisk inter
esseret og skrev i 1922 Den nordslesvigske Folkebank gen
nem halvtreds Aar 1872-1922. Ligeledes var han stærkt op
taget af arkæologi, og det var derfor naturligt, at han blev 
nærmere inddraget i arbejdet for Åbenrå Museum, da han 
opgav sin forretning som boghandler. Museet var grundlagt 
i 1887, men fik først i 1937 sin egen bygning, som gjorde 
det muligt at få de store samlinger opstillet og gjort til
gængelige for publikum. F. blev museets første bestyrer, et 
hverv han udførte med stor interesse og nidkærhed. Det 
faldt i hans lod at kunne udvide samlingerne med to så be
tydelige fund som bådegen fra Julså og en egekiste fra Øn- 
lev.

I mange år arbejdede F. også som genealog, og materialet 
fra hans mange og omfattende undersøgelser over enkelte 
sønderjyske slægters historie findes nu i landsarkivet i 
Åbenrå. Til disse samlinger hører også ejerrækker med 
slægtshistoriske oplysninger fra gårde og huse i Nybøl og 
Stenderup.

F. har kun i ringe grad publiceret resultatet af sine arkæ- 
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ologiske og genealogiske undersøgelser. I 1941 kunne han 
dog udgive Nogle Oplysninger om Hans Johansen og Hu
stru fru Trinekes Slægt. I Årsskrift for Åbenrå Statsskoles 
Elevforening 1944, s. 13-16, skrev han om jordfundne 
rester af et hus fra middelalderen. En lille bog fra 1940 
Aabenraa Handelsstands Forening 1922-39 skyldes også 
hans pen.

Litt.: SprF Aim 1957, s. 90, Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iver
sen (red.): Åbenrå bys historie bd. 3, 1974, s. 59, 111, 121, 207.

JHv

Gram, Mads Kriihlmann, gårdejer, f. 10. april 1876 i Hjer
ting s., d. 1. juli 1952 i Københoved, Skrave s. Søn af dyrlæ
ge Jes Julius G. og Maren Kriihlmann. G. 1905 i Nybøl med 
Maren Kathrine Ludvigsen, dtr. af gårdejer Nikolai L. og 
Kristine Iversen, d. 1927. G. 2° i Rødding med Anna Ka
thrine Christiansen, dtr. af gårdejer Mathias C. og Anna 
Hansen.

G.’s hjem var et af de førende på egnen. Efter praktisk 
uddannelse ved landbruget og skoleophold på Ryslinge 
1895-96 og Tune 1900-01 overtog G. 1905 Dallsgård i 
Københoved efter faderen. Stærkt optaget af gymnastikbe
vægelsen var G. 1903-14 næstformand og formand for 
Nordslesvigsk Fællesidrætsforening. Senere fik G. tillidspo
ster inden for landboforeningsarbejdet. I 1918 blev han for
mand for Vælgerforeningens kirkelige udvalg, og han var 
folketingsmand for Venstre 1920-24. G. var desuden virk
som i arbejdet for Rødding højskole og frimenighed. I 
1940’erne begyndte G. sin skriftlige virksomhed med Gram
slægten fra Blaagaard, 1944. Til Den nordslesvigske Land
boforening 1846-1946 leverede G. en række biografier, og 
også Rødding Andels-Slagteri (Udg. ved 25-års-jubilæet 
1950) er delvis skrevet af ham. I Københoved bysamfund, 
1950, har G. givet en levende skildring af tiden 1840-1914. 
Hans sidste arbejde blev Rødding frimenighed og dens præ
stefolk 1889-1922, 1952.
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Litt.: SprF Alm 1953, s. 79-81, Dansk idræt i grænselandet, 
1957, s. 294 f.

KN

Gregersen, Johan Christian, malermester, f. 26. feb. 1879 i 
Møgeltønder, d. 16. nov. 1953 sst. Søn af postbud Anton 
Christian G. og Hanne Marie Klindt. G. 1911 i Døstrup 
med Marie Margrethe Winther, dtr. af gårdejer i Døstrup 
Johann Peter W. og Christine Hansine Hansen, d. 1959.

Efter folkeskolen kom G. i malerlære og nedsatte sig som 
mester i sin fødeby. G.’s store fritidsinteresse var indsam
ling af materiale i videste forstand vedrørende hjemstav
nens historie; men især dyrkede han arkæologi. Han boede 
i nærheden af de store sandgrave og gjorde her mange vær
difulde iagttagelser. Som Tønder Museums tillidsmand fore
tog han også gravninger og omhyggelige opmålinger andet
steds i sognet. I en artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1933, 
flere år før Rasmus Mortensen skrev om Jysk Jæm, redegør 
han for jernudvinding og dokumenterer, at der på sand
gravenes område har været en jernalderboplads.

Han skrev endvidere i Sønderjysk Månedsskrift om hen
satte brande, forvarsler og nisser. Hans meget omfattende 
samlinger af fundbeskrivelser, folklore og avisudklip er i 
privateje.

PKI

Gribsvad, Frode, landsarkivar, f. 12. jan. 1890 i Stenstrup, 
Højby s., d. 16. jan. 1961 i Åbenrå. Søn af friskolelærer An
ders Jørgensen Pedersen og Caroline Madsen. G. 1930 i 
København med Vibeke Thastum, dtr. af redaktør i Kolding 
Laurits T. og Else Rasmussen.

G. blev student 1909 og mag. art. 1922 i historie. Allerede 
1920 var han knyttet til Landsarkivet for Sjælland efter en 
tid at have været volontør i Rigsarkivet. Ved oprettelsen af 
arkivdepotet i Åbenrå 1923 blev han dettes leder, og da 
Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele ti år senere be- 
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gyndte sin virksomhed, overtog han ledelsen som landsarki
var, en stilling, han beklædte, indtil han med udgangen af 
januar 1960 tog sin afsked på grund af alder. Som arkiv
mand har han indlagt sig stor fortjeneste ved den store og 
omfattende indsamling af materiale, som han gennemførte i 
årene fra 1923, og ved den foreløbige ordning, der gjorde det 
muligt at udnytte det hidtil så godt som ukendte arkivstof. 
I Fortid og Nutid X, 1933, s. 1-20 har han givet en oversigt 
over arkivets historie og indhold, og sammen med Johan 
Hvidtfeldt har han udgivet Landsarkivet for de sønderjyd- 
ske Landsdele. En Oversigt, 1944.

Det var naturligt, at han som arkivmand og historiker 
blev inddraget i det historiske organisationsarbejde. Han 
var medlem af Historisk Samfund for Sønderjyllands sty
relse 1929-41 og medredaktør af Sønderjyske Årbøger fra 
1929 til 1936. I årbøgerne udnyttede han det omfattende 
kendskab, han havde til den historiske litteratur om Slesvig, 
i værdifulde oversigter over den nyere historieskrivning. Til 
4. udgave af Trap skrev han gode artikler om købstæderne 
og flækkerne i Åbenrå og Sønderborg amter. Forskellige 
mindre lokalhistoriske artikler er blevet trykt i Vor Hjem
stavn. Bidrag til Aabenraa Bys og Amts Historie I-IV, 
1927-32, andre er publiceret i Sønderjyske Årbøger, hvori 
f. eks. Et mord i Kastrup, 1957, s. 272-76. G.’s mest om
fattende undersøgelse var Aabenraa 1864-1871 i Festskrift 
til H. P. Hanssen, 1932, s. 256-300. Den bygger på et be
tydeligt materiale og en omfattende analyse af borgerskabs
protokollerne og er et grundlæggende værk om Åbenrås hi
storie i det nævnte tidsrum. Det blev dog ikke nogen stor og 
omfattende litterær produktion, der kom fra hans pen. Det 
er med rette sagt om ham, at han som så mange arkivfolk 
mere blev »en tempeltjener i historiens tjeneste end en aktiv 
arbejder i dens vingård«.

Litt.: SJy Årb 1961, s. 273-75, SprF Aim 1962, s. 122-24.
JHv
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Hansen, Frederik, gårdejer og sognefoged, f. 1. marts 1883 i 
Midtkobbel, Kegnæs s., d. 5. juli 1951 sst. Søn af parcellist 
Hans Frederik H. og Marie Cathrine Lassen. G. 1923 i 
Kegnæs med Anna Christine Henriksen, f. Christensen, dtr. 
af indsidder Lorenz C. og Anne Christine Jensen, Sottrup.

H. var født og opvokset på Kegnæs og fik sin gerning 
som landmand på sin faders gård; men som ung var han på 
flere meget lange rejser, bl. a. til Palæstina. Dette gav ham 
en erfaring og et udsyn, der var usædvanligt blandt hans 
samtidige.

Alligevel blev det i hovedsagen hjemsognets historie, der 
optog ham, da han først var vendt hjem. I mange år cyklede 
han rundt til foreninger og studiekredse og holdt foredrag 
om egnshistorie og læste op på alsisk, ligesom han i 1939 
holdt radioforedrag om sønderjysk folkemål. Han skrev, 
især i 1920’erne og 1930’erne, en række lokalhistoriske ar
tikler i Dybbøl-Posten, og i 1931 udgav han den 86 sider 
store Kegnæs Sogns Historie i Fra Als og Sundeved, IV. For
uden de mange historiske oplysninger fra sognet indsamlede 
han dels en række kulturhistoriske genstande til museet i 
Sønderborg og en omfattende oldsagssamling, hvoraf væ
sentlige dele overgik til skolen. Hans interesse for den lokale 
dialekt gjorde ham til medlem af Alsingergildet fra dets 
start i 1946 til hans død.

JSl

Hansen, Hans, landbrugskonsulent og kreditforeningsdirek
tør, f. 9. okt. 1880 i Rinkenæs, d. 18. april 1957 i Åbenrå. Søn 
af gårdmand Jens H. og Eline Jessen. G. 1907 i Nybøl med 
Sophie Ludvigsen, dtr. af gårdmand Hans Kristian L. og 
Maria Bock, d. 1950.

H. voksede op i et nationalt bevidst hjem på fødegården 
Ovn, og hans fortrolighed med dansk kultur udbyggedes 
bl. a. ved et ophold på Vinding Højskole 1897-98. Efter 
nogle års beskæftigelse ved landbruget var han elev på Tune 
Landbrugsskole 1901-02. Her fattede H. beslutning om at
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søge en videregående landbrugsuddannelse på Landbohøj
skolen i København, hvor han tog eksamen 1904. Efter at 
have arbejdet på Askov forsøgsstation blev H. lærer i land
brug ved Give Højskole 1904-05, og her lærte han at ud
mønte sin viden i pædagogisk form. 1 1905 vendte H. tilbage 
til en gerning i Nordslesvig og blev hurtigt en hovedskik
kelse i et vigtigt landbrugsfagligt oplysnings- og forsøgsar
bejde, bl. a. som konsulent for Fælleslandboforeningen for 
Nordslesvig 1907-32. Særlig i tiden før verdenskrigen gjorde 
han en skelsættende indsats i det danske landbrugs tjeneste, 
og som redaktør af Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeri
tidende 1908-32 udførte han et væsentligt oplysningsarbejde. 
Ved krigsudbruddet 1914 interneredes H. sammen med an
dre fremtrædende dansksindede i arresten i Flensborg, en 
oplevelse, han har skrevet om i Svend Dahl og Axel Linvald 
(red.): Sønderjylland I, 1919. Efter at have gjort tjeneste 
som soldat 1915-18 fik H. det vigtige hverv som landbrugs
kyndig direktør i Sønderjyllands Kreditforening, som han 
bestred 1919-53. Desuden var han medlem af det sønder
jyske domæneudvalg 1921-35. I perioden 1924-35 fungere
de H. som medforstander ved den nyoprettede Gråsten 
Landbrugsskole. I sin undervisning, der også fortsattes efter 
1935, gjorde H. en stor pædagogisk indsats, bl. a. var hans 
undervisning om landbrugets pengeforhold noget helt nyt. 
At han var meget afholdt af eleverne, vidner hans kælenavn 
»onkel Hans« om.

H.’s historiske forfatterskab har en naturlig sammenhæng 
med hans livsgerning, idet det består af en række grundlæg
gende bidrag til nordslesvigsk landbrugshistorie. I festskrift 
til H. P. Hanssen, 1932, skrev H. om Landbruget i Sønder
jylland før og efter Genforeningen. Senere redigerede H. de 
to festskrifter Fælleslandboforeningen for Nordslesvig 
1893-1943, 1943, og Den nordslesvigske Landboforening i 
Storm og Magsvejr gennem hundrede Aar, 1946. Til begge 
disse værker skrev han afsnit om landbrugshistorie fra tiden 
før genforeningen. H.’s sidst udgivne arbejde blev den lille 
erindringsbog Fra Tidlig vår til efterår. I sønderjysk land
brugs tjeneste, 1957.
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Litt.: SprF Alm 1958 s. 70 ff, Nsl L og Mt 1940 s. 627 f, 1950 
s. 625 f, 1957 s. 257 ff, P. A. Callø i Hans Hansen: Fra tidlig 
vår til efterår, 1957.

DA

Hansen, Johannes, degn, f. 24. april 1808 i Ålbæk, Hjerp- 
sted s., d. 8. feb. 1896 i Sdr. Sejerslev, Emmerlev. Søn af 
møller Anders H. og Edle Marie Holst. G. 1832 i Højer med 
Marie Andersen, dtr. af væver Niels A. og Hanne Marie 
Laustdatter, d. 1871.

På grund af moderens tidlige død blev H. opdraget hos 
sin morfar, pastor Holst i Emmerlev. Efter at han som ung 
et par år havde været privat- og hjælpelærer på egnen, tog 
han 1829 sin lærereksamen i Tønder. I 1832 fik han ansæt
telse i Sdr. Sejerslev og virkede som degn og lærer, til han 
som følge af edsnægtelse fik sin afsked i 1867. Han opret
tede nu en privatskole, men efter ordre fra myndighederne 
måtte den lukkes.

I 1848 stiftede man i sognet Den danske Forening, hvis 
formål var sammenhold i urokkelig og dådkraftig kærlighed 
til kongen og det danske fædreland, og H. fik hvervet som 
foreningens sekretær. På hans foranledning påbegyndtes en 
sognekrønike, hvor H. blev den førende kraft. I løbet af fire 
år indsamlede han oplysninger om kirken og skolerne, om 
kommunale anliggender, gamle folkeskikke og meget andet, 
og han udarbejdede en fortegnelse over alle sognets gårde, 
deres jord tilliggende og tilhørsforhold. Indtil 1890 fortsattes 
der nu med at optegne årets begivenheder: dødsfald, ulyk
ker, jordsalg, udgravninger, meteorologiske foreteelser, træk
fuglenes årlige ankomst m. v. Dette værk, som nu opbevares 
i landsarkivet i Åbenrå, er blevet et værdifuldt historisk kil
demateriale.

Litt.: SJy MSkr 1960, s. 1-6.
WChr

Hansen, Jørgen, sognepræst f. 28. marts 1879 i GI. Lade
gård, Hammelev s., d. 26. marts 1963 i Løgumkloster. Søn
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af lærer Julius H. og Magdalene Madsen. G. 1905 med An
na Bonnichsen, dtr. af gårdejer Hans B. og Magdalene Bar
tholin i Vedsted, d. 1960.

H. tog studentereksamen fra Haderslev og teologisk eksa
men fra Kiel 1904. Efter at han 1904 havde været hjælpe
præst i Ballum og 1905 i Kiel, fik han i 1905 ansættelse i 
Branderup; fra 1911 var han sognepræst i Hostrup, Tønder 
amt. H. sluttede sig til Indre Mission og hørte til de tolv, 
der under splittelsen 1912 brød ud og knyttedes til Det gam
le Budskab. Ved afstemningen i 1921 stemte flertallet for, 
at han blev i embedet. Han tog sin afsked i 1940.

I kirkebladet for Hostrup sogn har han i årene fra 1925 
til 1932 bragt mange lokalhistoriske optegnelser, bl. a. om 
kirken og skolerne, sognets ældste slægter, uddrag af Jejsing 
og Rørkærs grandebøger, fra knapmagertiden, præstesiæg
terne Eichel og Hoeck, Hostrup by omkring 1736, og fattig
forsørgelsen i det 18. årh. Flere af disse optegnelser er se
nere blevet bragt i Sønderjysk Månedsskrift.

WChr

Hansen, Mourits Mørk, sognepræst, f. 25. sept. 1815 i Tod- 
bjerg ved Århus, d. 18. aug. 1895 i Vonsild. Søn af sogne
præst Christian Erhard H. og Anna Maria Mørch. G. 1846 i 
Ønlev med Charlotte Dorothea Frederikke Gotholdine Le- 
vinsen, dtr. af amtsforvalter Levin L. og Inger Dorothea 
Tvede, d. 1882.

H., der blev student fra Nykøbing 1835, var ivrig delta
ger i det bevægede studenterliv i årene omkring 1840. Han 
var således en af lederne af studentertoget tü Uppsala i 
1843 og forblev livet igennem tro mod sin ungdoms natio
nalliberale idéverden. I 1848 blev han valgt til medlem af 
den grundlovgivende rigsforsamling, og efter ansættelsen 
som sognepræst i Felsted fik den sønderjyske sag første
pladsen i hans ydre virke. I 1859 blev han indvalgt i den 
slesvigske stænderforsamling i Flensborg, hvor han ret nøje 
sluttede sig til Laurids Skaus politiske linje. Under krigen 
i 1864 var han en tid fængslet og måtte forlade sin præste- 
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gerning i Felsted. I 1866 fik han et nyt kald i Vonsild-Dal- 
by sogn. »Den rette mand på den rette plads«, sagde Orla 
Lehmann i den anledning.

Han fulgte herfra på det nøjeste udviklingen i det tabte 
grænseland og var i en lang årrække meddeler til hoved
stadspressen om sønderjyske tilstande, ligesom det også lyk
kedes ham at få rejst efterskolen i Hejis. Hans forfatter
skab viedes efterhånden udelukkende sønderjyske forhold. 
Han udgav 1863-64 sammen med C. L. Nielsen Kirkelig 
Statistik over Slesvig Stift, 1865 en biografi af Laurids Skau, 
1868 Sønderjydernes Kamp for Modersmaalet, 1885 Den 
danske Sag i Sønderjylland, forhandlet i Berlin, og 1890 
Om det tyske Skolesprog i det dansktalende Sønderjylland.

I provisorieårene var han en ivrig forkæmper for Højre; 
i sit gejstlige virke forstod han ikke de nye kirkelige bevæ
gelser, grundtvigianismen og Indre Mission. Med stor selv
sikkerhed forfægtede han ofte i sine senere år standpunkter, 
som udviklingen efterhånden var løbet fra.

Litt.: M. Mørk Hansen: Livs-Erindringer, udg. ved H. V. Gre
gersen, 1968, med supplerende oplysninger, s. 279-321.

HVG

Hansen, Niels Andersen, redaktør, f. 2. maj 1881 i Troldal, 
Lintrup s., d. 8. marts 1953 i Åbenrå. Søn af gårdejer Chri
stian H. og Rique Biilowine Salling. G. 1909 i Skjern med 
Valborg Hansine Erhardi, dtr. af proprietær E. og Anna 
Theodore Ramsing, d. 1963.

H. blev i en ung alder elev på Askov, 1901 student og 
1908 cand, theol. Han var en kort tid tilknyttet de sønderjy
ske frimenigheder, men blev 1909 medarbejder ved Hejmdal 
i Åbenrå og, afbrudt af krigstjeneste 1915-18, fra 1919-36 
bladets ansvarshavende redaktør. Fra 1920 var han redaktør 
af Sprogforeningens Almanak, først sammen med Harald 
Rud og fra 1942 sammen med Jakob Petersen. Fra 1938-50 
var han formand og forretningsfører for Provins-Journalist
foreningen og havde forskellige tillidshverv inden for pres- 
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sens organisationer. Fra 1942-46 var han medlem af Radio
rådet og radioens programudvalg. Som stærkt interesseret i 
journalisternes uddannelse medvirkede han ved oprettelsen 
af joumalistkursuset ved Arhus Universitet. Allerede som 
ung medarbejder ved Hejmdal blev han idømt en måneds 
fængsel for fornærmelse af en preussisk landråd, og ved ver
denskrigens udbrud blev han arresteret, men løsladt efter 24 
timers forløb. Som skribent var han stærkt påvirket af H. P. 
Hanssens politiske linje og blev betragtet som dennes politi
ske pennefører. Som redaktør ledede han bladet mønster
gyldigt og fulgte årvågent den nationale udvikling.

H. har i Sønderjyske Arbøger skrevet om de nordslesvig
ske frimenigheder, om statskirkens fortyskning i Nord
slesvig og om tyske udtalelser om en grænserevision. I 
Franz v. Jessens Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Hi
storie, bd. 2 har han skrevet om de danske og tyske natio
nalpolitiske foreninger, i bd. 3 om de politiske bevægelser 
efter genforeningen, og i Sprogforeningens Almanak en lang 
række nekrologer over kendte sønderjyder. Til Sønderjyske 
Arbøger og Festskrift til H. P. Hanssen, 1932, har han 
bidraget med H. P. Hanssen-biografier. Til Jakob Petersen 
(red.): Kulturelle forhold i Sønderjylland 1920-1942, 1943, 
skrev han endelig om pressen i Sønderjylland efter genfor
eningen.

Litt.: SprF Aim 1954, s. 63-65.
MK

Hansen, Niels Black, filolog, privatier, f. 2. maj 1884 i Søst, 
Rise s., d. 13. juni 1960 i Åbenrå. Søn af gårdejer Jørgen 
Nicolai H. og Maria Black. G. 1942 i Rise med Theodora 
Metha Ipland, dtr. af gårdejer i Søst Theodor I. og Metta 
Ipland.

H. blev student fra gymnasiet i Flensborg i 1905 og læste 
derefter klassisk filologi ved universiteterne i Kiel og Berlin, 
sidstnævnte sted under den berømte professor v. Wilamo- 
witz-Moellendorffs vejledning. Han blev cand. phil. 1909, 
men udnyttede ikke eksamen, idet han efter at have været 
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indkaldt til militærtjeneste under krigen i 1919 blev ansat 
ved det danske gesandtskab i Berlin, hvor han blev leder af 
paskontoret. I sin studietid sendte han uden at blive afsløret 
oplysninger om forholdene i Nordslesvig til den tyske oppo
sitionspresse. Omtrent samtidig med Hitlers magtovertagelse 
søgte han tilbage til hjemstavnen som rentier, og økono
misk uafhængig kunne han drive frie studier inden for sprog 
og historie. De sønderjyske folkemål og stednavne havde 
hans særlige interesse. Ud fra sit lokale kendskab kritiserede 
han i en lærd afhandling i Dansk Folkemål 1943 den be
handling og tolkning, stednavnene i Rise sogn havde fået i 
Sønderj ydske Stednavne, og han fortsatte denne kritik i ar
tikler i Sønderjysk Månedsskrift 1946 og 1947 og i Sønder
jyske Årbøger 1953. Om Rise-præsten Christian Petersen, 
d. 1795, skrev han i Sønderjysk Månedsskrift 1946, og i 
Sønderjyske Årbøger 1947 en større afhandling om Abenrå- 
provsten Georg Hübschmann og hans samtid. Han udgav, 
oversatte og kommenterede 1954 Åbenrå-Annaler, 1525, 
1584-1694, der omfatter vanskeligt læselige optegnelser af 
provsterne Johs. Generanus og Georg Hübschmann. Hans 
anonyme dagbladsartikler på folkemålet havde et humoris
tisk tilsnit, men med stænk af alvor. Han har efterladt sig 
optegnelser og manuskripter vedrørende Rise sogn, især et 
stort manuskript om Risgårds korte historie.

PKl

Hanssen, Hans Peter, politiker, f. 21. feb. 1862 på Nørremøl- 
le, Sottrup sogn, d. på Højtoft ved Åbenrå d. 27. maj 1936. 
Søn af gårdejer og brænderiejer Christen H. og Anna Marie 
Andresen. G. 1888 med Helene Lucie Iversen, dtr. af gård
ejer i Ullerup Peter Christian I. og Ingeborg Andresen, d. 
1935.

Nørremølle var samlingssted for den sundevedske dansk
hed, og H. modtog i sit fødehjem indtryk, som prægede 
ham for livet. Han blev undervist hjemme og i kommune
skolen, og efter et ophold på Hejls Efterskole begyndte han 
praktisk uddannelse som landmand på Nørremølle. Som

55 



en af de første tog han den beslutning, at han ville forblive 
i hjemstavnen uanset risikoen for at komme i den preus
siske militærtrøje. Han besøgte 1881-83 Askov Højskole og 
læste her som hjemme meget historie og skønlitteratur. Han 
begyndte 1884 at skrive artikler til Dybbøl-Posten, Høj
skolebladet og den kongerigske provinspresse, og hans poli
tiske standpunkt blev i disse åringer afklaret. Ungdommen 
skulle forblive i landsdelen, alle danske skulle deltage i val
gene, og landdagsmændene burde aflægge eden for også i 
den preussiske landdag at kunne gøre en indsats for den 
sønderjyske befolknings trivsel på det kulturelle og materi
elle område. Samtidig bestemte han sig til at blive journa
list og til at deltage i det politiske arbejde. Han uddannede 
sig ved universiteterne i Leipzig og København, hvor han 
drev historiske studier. I København kom han 1887 i forbin
delse med rigsarkivar A. D. Jørgensen og med sønderjysk 
interesserede unge i Studentersamfundet, bl. a. H. V. Clau
sen og senere Aage Friis og M. Mackeprang. Disse kontak
ter og venskaber blev senere af stor betydning. Den næste 
vinter hørte han historiske forelæsninger hos Treitschke i 
Berlin og satte sig ind i tysk politik. Således udrustet vendte 
han 1888 tilbage og blev medarbejder ved Dybbøl-Posten 
samt medredaktør og udgiver af Sønderjyske Arbøger. Hans 
organisatoriske talent udnyttedes ved oprettelsen af Vælger
foreningen, hvis sekretær han blev. Efter tilskyndelse navn
lig fra A. D. Jørgensen flyttede han 1893 til Åbenrå, hvor 
han købte Hejmdal. Herfra kunne han bedre følge udviklin
gen, og han kom til at virke som inspirator og organisator 
i kampen mod fortyskningspolitikken, hvilket også for ham 
medførte fængselsstraffe. H.’s politiske indstilling bragte 
ham i modsætningsforhold til redaktør Jens Jessen, for hvem 
»retsstandpunktet« var det bærende i den nationale kamp, 
men hans position var dog så stærk, at han 1896 kunne væl
ges til den preussiske landdag og efter Jessens død 1906 til
lige til den tyske rigsdag. Her skaffede han sig med tiden 
betydende forbindelser blandt de frisindede og socialdemo
kraterne. På hjemmefronten var der dog stadig nogle, som 
ikke kunne godtage hans forhandlingspolitik, og det kom 
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gentagne gange til alvorlige opgør. Dette modsætningsfor
hold blussede voldsomt op i afstemningstiden, hvor han blev 
sønderjysk minister i ministeriet Zahle. Han og hans me
ningsfæller holdt på Skelbæk-grænsen, medens Flensborg- 
og Danevirketilhængerne ønskede en sydligere grænse. Et 
par år, fra 1924 til 1926, var H. medlem af Folketinget som 
repræsentant for partiet Venstre, men helligede sig i øvrigt 
efter 1920 mest sin meget omfattende skribentvirksomhed. 
Som formand for Sprogforeningen og som udgiver af Hejm
dal havde han dog stadig stor indflydelse på vigtige sønder
jyske spørgsmåls løsning. Han var en af de første, der slog 
alarm, da den nazistiske stormflod rejste sig.

H.’s historiske interesse var blevet næret og skolet ved 
universitetsstudierne, og som medredaktør og udgiver af 
Sønderjyske Årbøger kom han i årtier til på afgørende måde 
at sætte sit præg på tidsskriftet, som ikke blot indeholdt 
egentlige historiske afhandlinger, men tillige bidrag til be
lysning af samtidens politiske foreteelser. Han skrev hertil en 
række afhandlinger, der næsten alle har et nationalpolitisk 
sigte, og også til kongerigske tidsskrifter og aviser skrev han 
artikler af historisk karakter eller i hvert fald med historisk 
baggrund. Navnlig skrev han i en årrække levnedsskildrin
ger af kendte sønderjyder, og han var medarbejder ved det 
biografiske leksikon, som findes i Franz v. Jessen: Haand- 
bog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, 1901, hvortil 
han iøvrigt også bidrog med flere kapitler om den preussiske 
forvaltning. Ligesom det er umuligt inden for de givne ram
mer at skrive blot nogenlunde fyldestgørende om H.’s poli
tiske og organisatoriske virksomhed, er det også helt uover
kommeligt at nævne alle hans bøger, pjecer, afhandlinger og 
artikler med historisk tilsnit; men det kan siges, at helt over
vejende er hans litterære produktion koncentreret om, hvad 
man med et moderne udtryk kalder samtidshistorie. Hans 
hovedværker er: Fra Kampaarene I—II, 1917-19, der er en 
samling af artikler til belysning af udviklingen i Sønderjyl
land før 1914, men i bind II tillige har karakteristikker af 
flere fremtrædende tyske politikere - i det væsentlige er det 
optryk af tidligere publicerede artikler. I Fra Krigstiden.
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Dagbogsoptegnelser I—II, 1924, er han den kølige iagttager i 
Berlin under verdenskrigen. Som medlem af finansudvalget 
kunne han følge begivenhederne i første række, og hans nota
ter får derved også betydning for historisk forskning i euro
pæisk perspektiv. Endvidere skrev han på sine gamle dage sit 
store erindringsværk: Et Tilbageblik I-IV, 1928-34, hvori 
han beretter om tiden indtil 1914. Alle tre værker er hoved
kilder til Sønderjyllands historie i fremmedherredømmets 
sidste årtier. Under den selvvalgte mere tilbagetrukne tilvæ
relse efter 1920 var H. 1922 medstifter af Historisk Samfund 
for Sønderjylland og blev foreningens formand til kort før sin 
død 1936. Sønderjyske Årbøger blev foreningens medlems
skrift, og H. forblev medredaktør til 1928. Han øvede en be
tydelig indsats i foreningens første vanskelige år og søgte 
bl. a. at vække interessse for sønderjysk historie blandt fag
historikere. Han var talsmand for oprettelsen af landsarkivet 
i Åbenrå, hvortil hans store privatarkiv testamenteredes.

H. hædredes på mange måder, såvel for sin historiske ind
sats som politiker som for sit historiske forfatterskab, bl. a. 
tildeltes han Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses pris
medalje, og et af de største og smukkeste festskrifter blev 
overrakt ham på hans 70-årsdag 1932. Efter at være trådt til
bage som formand for Historisk Samfund for Sønderjylland 
1936 blev han nogle dage før sin død udnævnt til foreningens 
æresformand. Det største ligfølge, der nogensinde er set i 
Åbenrå, fulgte ham til graven d. 30. maj 1936.

Litt.: Foruden den ovennævnte selvbiografiske litteratur kan op
lyses, at der i Festskrift til H. P. Hanssen, 1932, findes en af 
Svend Dahl udarbejdet bibliografi omfattende H.’s avisartikler, 
tidsskriftsafhandlinger, selvstændige pjecer og bøger, bidrag til 
samleværker, referater af taler i landdag og rigsdag og andre be
tydningsfulde taler fra hans store foredrags- og mødevirksomhed. 
Hertil kan føjes Harald Jørgensen: To ungdomsvenner, H. P. 
Hanssen - H. V. Clausen. En brevveksling, 1962. Af bøger om 
H. P. Hanssen kan nævnes: Fred. Nørgaard: Rigsdagsmand H. 
P. Hanssen, 1919, Johannes Vejlager: H. P. Hanssen. En Bog 
for dansk ungdom, 1937, P. Lauritsen: H. P. Hanssen. Nord- 
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slesvigs Skaber, 1945, Bogen om H. P. Hanssen. Skrevet af hans 
venner, 1958. I denne forbindelse kan også nævnes Mindetaler 
over H. P. Hanssen. Udg. af Historisk Samfund for Sønderjyl
land ved H. Lausten-Thomsen, 1936. Der er mange og ofte om
fattende artikler i forbindelse med hans runde fødselsdage og 
død. Der henvises til Dansk historisk Bibliografi 1913-42, IV, 
1970, s. 378-80. Om H.’s forhold til SJy Arb og Historisk Sam
fund for Sønderjylland henvises til SJy Arb 1964 og SJy MSkr 
1973.

PKl

Hanssen, Johan Wilhelm, godsejer, f. 25. aug. 1855 i Kasted 
sogn, d. 24. juli 1945 i Kruså. Søn af proprietær Christian 
Wilhelm H. og Hedvig Mathilde Elisabeth Albertz. G. 1880 
i Arhus med Marie Sophie Bang, dtr. af skovfoged Claus 
Ludvigsen B. og Pauline Maria Grøn, d. 1897.

H. flyttede 1856 med sine forældre til Gøllinggård, Sven
strup sogn, og han uddannedes inden for landbruget. Fra 
1881 virkede H. i kongeriget; men fra 1922 til sin død boede 
han på Krusågård. I sin alderdom arbejdede H. med slægts
forskning, og hans efterladte slægtshistoriske samlinger fin
des nu på landsarkivet i Åbenrå. H.’s trykte hovedværk er 
de omfattende studier i hustruens slægt Nogle Optegnelser 
om Raadmand i Assens Jørgen Bangs (t 1579) Efterkom
mere, 1940.

Litt.: Nogle Optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bangs 
(t 1579) efterkommere, 1940, s. 133.

DA

Helms, Hans Jakob, sognepræst, f. 9. sept. 1889 i Møborg, 
d. 22. dec. 1968 i Haderslev. Søn af provst Peter Georg H. 
og Mathilde Tranberg. G. 1917 med Christine Petersen, dtr. 
af sognepræst L. C. Petersen og Mariane Jacobsen, Bred
strup, d. 1929. G. 2° 1945 med Maren Bodil Abelone Han
sen, dtr. af gårdejer Hans P. H. og Karen Hansine, Age- 
drup.

H. tog studentereksamen fra Ribe i 1908, teologisk em- 
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bedseksamen 1914, var hjælpepræst ved Sankt Nicolaj kirke 
i Vejle og derefter sognepræst for Mjolden og Randerup 
menigheder fra 1921 til 1958.

Fra 1941 til 1958 var han formand for Det vestslesvigske 
Genforeningskonvent, en sammenslutning af en halv snes 
præster, der mødtes til drøftelse af kirkelige problemer. Dets 
historie har han behandlet i Ribe Stifts Årbog 1948. Des
uden har han skrevet Fra vestslesvigske Præstegaarde i Præ- 
stehistoriske Samlinger 1929 og fra H. A. Brorsons gamle 
Præstegaard, sst. 1936.

Sønderjysk Månedsskrift har bragt følgende skildringer: 
Fra den vestslesvigske Vækkelse i det 18. Aarh., 1925-26, 
Huslærer Kold til Skolevisitats, 1935-36, Pastor Ludvig 
Hass, 1967, Skæbner i Vestslesvig i 1600’erne, 1967.

WChr

Hermansen, Kristen Møller, førstelærer, f. 9. juni 1890 i Gør
ding, d. 5. aug. 1969 i Skodborg. Søn af husmand H. N. H. 
og Christiane Christensen. G. 1917 i Tølløse med Anna Jen
sen, datter af Hans J. og Kirsten Jensen i Søndersø, d. 1969.

H. blev dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium i 1911, og 
da han, efter nogle år som lærer i Skjern og Tølløse, i 1920 
blev ansat som førstelærer og kirkesanger i Skodborg, var 
han en af de mange, der søgte til Nordslesvig for at være 
med i genforeningsarbejdet, og for hvem dette lykkedes.

I 1941 tog han initiativet til oprettelse af hjemstavns
kredsen i Skodborg og indsamlede materiale til skildring af 
sognets historie. Der oprettedes et kartotek over alle ejen
domme i sognet, hvori der efterhånden skulle gøres rede for 
ejendommenes størrelse, handel med jord, udstykning og 
nationale forhold. I flere hjælpekartoteker samledes oplys
ninger om kulturelle forhold. Bl. a. på grundlag af dette 
materiale udgav H. i 1947 Skodborg sogn i Frøs Herred; 
men kredsen fortsatte sit indsamlingsarbejde, der kunne ud
nyttes i bogens 2. udgave.

Sine studier om Farrisskoven publicerede H. i 1947 i 
Sønderjysk Månedsskrift: Af Farrisskovens Saga. Historiske 
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meddelelser, folkeminder, stednavneforskning og naturhisto
rie bruges her til at give en skildring af dette store skovom
rådes betydning for egnen.

Litt.: SprF Aim, 1971, s. 135.
HN

Hiort-Lorentzen, Hans Rudolf, redaktør, f. 16. aug. 1832 i Ha
derslev, d. 14. juni 1917 i Roskilde. Søn af købmand Peter 
Hiort L. og Helene Dorothea Schroeter. G. 1859 i Køben
havn med Oline Johanne Dorothea Bruun Muus, dtr. af gros
serer Elias Bendz M. og Christine Bruun, d. 1864. G. 2° 
1868 i København med Betzy Magdalene Frederikke Bruun 
Muus, søster til 1. hustru, d. 1905.

H-L.’s fader, danskhedens førende skikkelse i Nordsles
vig i 1840’erne, sendte sønnen til Sorø, hvor han blev stu
dent 1851. Efter slesvigsk juridisk eksamen 1859 påbe
gyndte H-L. en embedsmandskarriere, hvor han bl.a. 1859 
var borgmester i Eckemførde og fra 1860 herredsfoged i An
gel. Han blev i 1864 fordrevet af preusserne fra sit embede, 
men slog sig fra 1865 ned i sin fødeby, hvor han 1868 over
tog redaktionen af bladet Dannevirke. For sin virksomhed 
som redaktør i danskhedens tjeneste måtte han bøde med 
chikanerier fra tysk side og med fængsel, bl. a. 8 måneder i 
Magdeburg i 1875. I 1877 erklæredes han for dansk under
såt og måtte forlade Sønderjylland. Han fortsatte sin jour
nalistiske virksomhed i København, hvor han 1878-93 var 
redaktør af Nationaltidende, som han ledede i nær tilknyt
ning til ministeriet Estrup. Fra 1894 til sin død var han 
stiftsskriver i Roskilde.

H-L.’s forfattervirksomhed er først og fremmest af gene
alogisk art. Han har på fransk udgivet en række slægtstavler 
over de regerende kongehuse i Europa efter 1815; men af 
større betydning er dog hans virke som medudgiver af Dan
marks Adels Aarbog. Sammen med A. Thiset begyndte han 
udgivelsen af denne årbog i 1884 og skrev heri indtil sin død 
den årligt ajourførte liste over levende medlemmer af den
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danske adel. Også borgerskabets genealogi studerede han og 
var medudgiver af Danske patriciske Slægter, 1891, og Pa- 
triciske Slægter II—III, 1911-14. I Sønderjyske Årbøger har 
han foruden en slægtstavle for sin far (1901) skrevet en ræk
ke afhandlinger med tilknytning til den nationale kamp, 
hvori faderen havde været en af hovedpersonerne. I 1901 
kom en afhandling, Frederik VI og Bevægelsen i Holsten 
1830, og i 1891 Christian VIII og Slesvig Stænder 1842, 
hvor han søger at klarlægge baggrunden for kongens stil
lingtagen i sprogsagen. 1 1890 offentliggjorde han endvidere 
i Sønderjyske Årbøger Den Slesvigske Forenings protokol i 
sin helhed. Fra sin egen tid offentliggjorde han i Sønder
jyske Årbøger 1907 og 1908 de breve, han 1870-74 havde 
modtaget fra Hans Krüger i Berlin, dengang han selv var 
redaktør i Haderslev. Det er et vægtigt bidrag til Nordsles
vigs politiske historie i det første tiår efter Wienerfreden. 
Efter H-L.’s død udsendtes 1919 en del af et efterladt ma
nuskript, der omhandler hans Erindringer fra Sønderjylland. 
Heri beretter han levende og interessant om sin tid som em
bedsmand og de bevægede år som redaktør i Haderslev.

Litt.: Anetavle i Genealogisk Tidsskrift juni 1913, PersHist T 7. 
rk., II, 1917, s. 316 ff, Dansk Adelsblad juli s.å. og Soraner-Bla
det s.å. Dagens Nyheder 16. aug. 1932.

HF

Holdt, Andreas Christian Christiansen, skolemand og litterat, 
f. 29. jan. 1821 i Jarlund, Medelby sogn, d. 28. april 1890 i 
Flensborg. Søn af landmand Andreas Christian Christian
sen H. og Katharina Margaretha Karstens. G. 1853 i Lyks- 
borg med Emilie Auguste Louise Staacke, datter af forpag
ter Johann Christian S. og Marie Auguste Sternhagen, d. 
1896.

H. voksede op i det rent dansktalende fødesogn og følte 
allerede som dreng modsætningen mellem sit eget mål og 
det tyske kirke- og skolesprog. Denne modsætning føltes 
endnu stærkere under opholdet på det tyskprægede semi-
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narium i Tønder, hvor han var 1840-43, hvorefter han til 
1845 var huslærer hos gårdejer Feddersen, Søndergårde 
i Emmerlev sogn. H. blev så hjælpelærer ved Vor Frue sko
le og Set. Hans skole i Flensborg, før han i 1847 blev lærer 
i Tomskov-Keldbæk i Eggebæk sogn. I 1849 blev han degn 
og lærer i Vanderup, hvor han før sprogforordningen talte 
dansk med sine elever. Fra 1851-64 var han lærer i Lyks- 
borg og degn og organist ved Slotskirken.

I 1864 blev han afskediget. Fra Lyksborg-tiden stammer 
en betydelig materialesamling vedr. Lyksborgs og Mellem
slesvigs historie. Væsentlige dele heraf findes nu i Rigsarki
vet. H. drev 1864-75 en privat drengeskole i Flensborg. 
Men 1875 blev den lukket, idet H. ikke blev befundet i be
siddelse af den fornødne sædelighed til at drive skolen; han 
var nemlig medlem af styrelsen i den danske borgerforening 
Enigheden. Han knyttedes nu på C. F. Monrads initiativ 
som medarbejder til Flensborg Avis, hvor han især skrev 
småstykker af historisk indhold. Desuden redigerede han 
Nordslesvigsk Søndagsblad 1875-81, først et selvstændigt 
ugeblad, siden følgeblad til Flensborg Avis, Dannevirke-Fre- 
ja og Dybbøl-Posten. I 1884 udsendte H. Flensburg früher 
und jetzt, et værk på 406 sider, der i mere end en menne
skealder stod som bogen om Flensborg. H. er den stærkt en
gagerede historieskriver; materialet er pålideligt, men præ
get af betydelige lakuner i den politiske historie. Det vides, 
at H. har måttet lade en del stof falde efter kompromis med 
den tyske forlægger. I første bind af Sønderjyske Arbøger 
1889 finder man fra H.’s hånd den lille skitse Minder fra 
Flensborg Kirkegaard. H. glædede sig til muligheden af at 
kunne skrive til det rent danske tidsskrift; men døden hin
drede videre bidrag. - H. var fra 1878 til sin død revisor ved 
Filialbanken i Flensborg; i en periode havde han været kir
keældste i Vor Frue sogn. Han var som Gustav Johannsen 
respekteret langt ind i tyske kredse.
Litt.: SJy Årb 1891, s. 27 ff, Martha Ottosen: Danmarks Græn
sevagt mod syd, 1917, s. 165 ff, Poul Kürstein (red.): Flensborg 
Avis 1869-1969, 1969, s. 42 ff og 125 ff.

KF 
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Holdt, Jakob, lærer f. 10. juni 1900 i Raved, Bjolderup s., 
d. 15. nov. 1962 i Bolderslev, Bjolderup s. Søn af mejeribe
styrer Jep Matthæus H. og Helene Marie Jensen. G. 1934 i 
Bjolderup med Else Marie Jacobsen, dtr. af bygmester i Al
slev Jacob J. og Anne Margrethe Møller.

H. blev dimitteret fra seminariet i Tønder 1927 og blev 
i 1933 lærer ved Bjolderup skole, fra 1943 som førstelærer. 
Han kom fra et nationalt og kristeligt vakt hjem, og det gav 
ham et grundpræg for livet. Også interessen for historien 
tog han med fra sit hjem.

I sine unge år blev han ramt af en sygdom, der svækkede 
hans helbred for livet, og han blev derfor på mange måder 
den stille betragter af tilværelsen. Hans interesse og bega
velse gjorde ham selvskreven til at skrive sit sogns skolehi
storie i Bjolderup Sogns Historie, der udkom 1951-56, og 
det er tillige karakteristisk, at det blev ham, der skrev om 
sognets syge og fattige, samt om hverdag og fest i gamle 
dage.

Litt.: Jens Lampe: Tønder Seminarie-stat 1788-1963, 1963, nr. 
3352, Årsskrift for gamle og nuværende Elever på Tønder Stats
seminarium 1962.

HVG

Holdt, Jens Frederik Riddermand, provst, f. 24. dec. 1895 i 
Raved, Bjolderup s., d. 20. sept. 1967 i Brørup. Søn af me
jeribestyrer Jep Mathæus H. og Helene Marie Jensen. G. 
1925 i København med Karen Ragnhild Groth, dtr. af læge 
Erik Oskar G. og Rigmor Sofie Ulrikke Aagaard.

Fra sit af Indre Mission og dansk sind bårne barndoms
hjem kom H. til Flensborg latinskole og blev straks efter 
studentereksamen 1915 indkaldt til verdenskrigen. Krigen 
mærkede den unge mand for livet legemligt som sjæleligt. 
Dens oplevelser gjorde ham til en ivrig fredsven. Blandt de 
første nordslesvigske studenter kom han efter krigen til Kø
benhavns Universitet, hvorfra han 1923 gik ud med teologisk 
embedseksamen. Efter to år som lærer ved det københavn- 
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ske vanførehjem vendte han 1925 tilbage til hjemstavnen 
som sognepræst i Brede sogn. Dette embede blev hans ene
ste, idet han hyldede den gamle præstedyd »stabilitas loci«: 
at forblive tro på samme sted. Og gennem sin förbliven i 
Brede sogn de mange år indtil sin afskedigelse 1963 levede 
han sig helt ind i sin menigheds ve og vel og blev dybt for
trolig med Nordslesvigs vesterkant, en fortrolighed, der fik 
særlig betydning, da han 1951 udnævntes til provst for det 
vidtstrakte Tønder provsti. Som præst og teolog kan H. van
skeligt placeres i nogen bestemt »bås«. Som ung blev han 
påvirket af nyere tysk teologi og mødte senere det grundt
vigske kristendomssyn. Men påvirkningen fra det indremis
sionske barndomhjem og fra herrnhutismen, som han hel
ligede årelange studier, gjorde han sig aldrig fri af. Han var 
alle dage levende optaget af tidens rørelser, ikke mindst af 
forholdene i sin hjemstavn og gav sit bidrag til danskhedens 
befæstelse i Nordslesvig - han var således 1956-65 medlem 
af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland - sam
tidig med, at han overfor den tyske nationalitet virkede i 
udsoningens tjeneste. I 1963 tog han afsked med sogn og 
provsti og flyttede til Askov, hvorfra han under sit kun fire
årige otium stadig fulgte med i sit hjemlands liv.

Det er på den kirkehistoriske forsknings område, vi sær
ligt skal søge H.’s indsats. Også her forblev han slesvigeren, 
idet alle hans trykte arbejder behandler slesvigske emner. 
Først må nævnes hans disputats Niels Johannes Holm 1778- 
1845 med undertitlen Et Blad af Brødremenighedens Histo
rie, der 1937 indbragte ham den teologiske doktorgrad. Bo
gen skildrer et vidt udsnit af nordslesvigsk kristenliv i nævn
te tidsrum, idet den klarlægger en betydelig skikkelses liv 
og indsats i Brødremenighedens tjeneste. Og gennem dette 
nærbillede af bogens hovedperson åbnede H. udforskningen 
af et indtil da næsten ubehandlet emne, den slesvigske herrn- 
hutisme. Til disputatsen knytter sig de store afhandlinger i 
Sønderjyske Årbøger 1940, 1943 og 1944 om Brødrekolo
nien Christiansfeld, kostskolerne samme sted og disses elev
fortegnelser indtil 1891 samt i Kirkehistoriske Samlinger 
1942 og 1961 udgivelserne af breve fra danske herrnhutere
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til Christiansfeld og Herrnhut foruden i festskriftet Ribe 
Bispesæde 948-1948 afhandlingen Herrnhutismen i Ribe 
Stift og bogen Menighed og Gudstjeneste i herrnhutisk Be
lysning 1942. Alt i alt den første samlede indsats til udforsk
ningen af en af nordslesvigsk åndslivs betydeligste faktorer i 
det 19. århundrede.

Herefter vendte H.’s forfatterskab sig mere mod den 
nyere tid efter 1864, idet han i Sønderjyske Arbøger 1958, 
1960, 1961, 1962, 1964, 1965 og 1969 og i Ribe Stifts Ar
bog 1951 leverede en række skildringer af betydelige præste- 
skikkelser som Nicolai C. Nielsen, Johannes Tiedje, Car
sten Petersen, Hans Tonnesen, N. A. Jensen og Jørgen Mi- 
chaelsen samt udgav Jørgen Iversens breve til Rasmus 
Clausen og kvinden bag den nordslesvigske salmebog Ama
lie Nielsens erindringer. Efter allerede 1931 i Sønderjyske 
Arbøger at have skildret nordslesvigsk Indre Missions be
gyndelse udsendte han i Sønderjysk Månedsskrift 1955, 
1962 og 1964 flere arbejder om vækkelsen: Skildringer af 
indremissionæreme i Nordslesvig indtil 1920 og levnedsteg
ninger af præsterne Hans Schlaikier Prahl og Emil Wacker. 
Han skrev 1966 den lille bog Et Kristi Sendebud om mis
sionær Hans Knudsen. H.’s sidste store arbejder er over
sættelsen af præsten i Øster Løgum Peter Kiers på tysk af
fattede selvbiografi Min rejse gennem Jordelivet med en 
indledende karakteristik af forfatteren, udgivet 1968, og de 
ufuldendte og endnu utrykte Nordslesvigske Præstebiogra- 
fier 1864-1920.

Alle de nævnte arbejder og H.’s mange andre artikler, 
især i Sønderjysk Månedsskrift, kendetegnes ved en grundig 
behandling af emnerne, et vidsynet omdømme og en med 
årene stadigt klarere sprogføring, der viser H. som en fin 
stilist.

Litt.: SJy MSkr 1967, s. 358-60, SJy Årb 1967, s. 315-19, SprF 
Aim 1968, s. 116 f, Danske Historikere' 1965, 1966, s. 65 f.
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Hunger, August Hermann, redaktør, f. 12. feb. 1890 i Aben- 
rå, d. sst. 11. marts 1971. Søn af kurvemager August Wil
helm H. og Cecilie Margrethe Nissen. G. 1914 med Catha
rina Thomasen, dtr. af fisker Peter T. og Ane Marie f. Tho- 
masen.

H. blev uddannet som typograf, men gik af helbredshen
syn over til murerfaget. Han deltog i verdenskrigen og blev 
1928 Flensborg Avis’ lokalredaktør i Åbenrå. Stærkt inter
esseret i opretholdelse af kammeratskabet mellem tidligere 
danske krigsdeltagere var han medvirkende ved oprettelsen 
af D. S. K., hvis årbog, der gennem årene har bragt et 
mangefold af medlemmers krigsoplevelser, han redigerede. 
Med flid forsynede han som gammel åbenråer sit blad med 
godt nyhedsstof.

Litt.: SprF Aim 1972, s. 126-28.
MK

Hübbe, Johan Joachim Christian, bankdirektør, f. 16. nov. 
1868 i Haderslev, d. 8. april 1945 sst. Søn af bagermester 
Niels Andreas H. og Nissine Marie Christine Nissen. G. 
1902 i Haderslev med Emilie Ester de Vos, dtr. af hotelejer 
Pieter Carl Gottlieb de Vos og Jenny Christine Marie An
dersen, d. 1920.

H. fik sin første uddannelse ved landvæsenet, senere i me
jerifaget og drev en tid selvstændig forretning med ost i 
Hamborg. Efter et års kursus på Grüners Handelsakademi 
i København fik han ansættelse i forretninger i Haderslev, 
Neumünster og Berlin samt i Aarhuus Privatbank. H. blev 
Nordslesvigs første moderne bankmand, da han i 1901 blev 
direktør i Haderslev Bank, der under hans ledelse gik stærkt 
frem, og han blev nordslesvigernes tillidsmand på det øko
nomiske område. Fra 1905, da danskerne i Haderslev tog 
kampen op mod tyskerne ved byrådsvalgene, var H. en af de 
danske kandidater. Han valgtes ganske vist ikke, men fik fra 
1911 sæde i handelskammeret i Flensborg, var med til at op
rette Nordslesvigsk Kreditforening og Folkebanken for Als
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og Sundeved m. m. og var i 1919 medlem af Vælgerfore
ningens økonomiske udvalg.

H. ’s forfatterskab omfatter bl. a. afhandlingerne Det 
nordslesvigske Pengevæsen og Vore Kreditforhold i Sønder
jyske Årbøger 1910 samt jubilæumsbogen Haderslev Bank 
1875-1925, der vil blive stående som kildeskrifter til studiet 
af sønderjysk pengevæsens historie.

Litt.: SprF Aim 1946, s. 98-100, erindringer i Had Samf 1953, 
s. 25-44, 1954, s. 36-60, og 1955, s. 25^2.

OC

Iversen, Jens, rektor, f. 3. marts 1885 i Sdr. Sejerslev, Em
merlev s., d. 13. nov. 1961 i Hamborg. Søn af degn Hans 
Christian I. og Ingeborg Helene Holt. G. 12. okt. 1913 med 
Catharine Eline Lorenzen, dtr. af købmand i Tønder Sieg
fried Carsten L. og Mette Eline Holt.

I. tog eksamen fra Tønder Seminarium 1907 og var lærer 
i Bredebro og Flensborg, før han efter et kursus på Lærer
højskolen blev lærer i København 1924-26. Imidlertid kun
ne han vanskeligt finde sig til rette her, og efter nogle år 
som lærer i Segeberg blev han så ansat ved det hamborgske 
skolevæsen, hvor han efter det nazistiske sammenbrud avan
cerede til rektor ved en kommuneskole. Han følte sig stærkt 
knyttet til sin nordslesvigske hjemstavn og studerede sin 
slægts historie. Som et resultat heraf fremkom et par mindre 
artikler i Sønderjysk Månedsskrift. Endvidere udgav han sin 
mors og morbrors erindringer fra det gamle Aspe i Sønder
jysk Månedsskrift 13. årg., og i Sønderjyske Årbøger 1956 
udgav han under titlen: Landsbydreng og lærer i Nordsles
vig 1864-88 viceskoleinspektør Niels Peter Olsens ungdoms
erindringer fra Møgeltønder og Bredebro. På landsarkivet i 
Åbenrå og i familien opbevares I.’s omfattende maskin
skrevne slægtshistoriske arbejder, bl. a. Rugbjergslægten 
Iversens saga, 1942.

Litt.: Jens Lampe: Tønder Seminarie-stat 1788-1963, 1963, s. 
175.
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Jensen, Andreas Egeberg, f. 31. juli 1889 på Toftegård, 0. 
Snede s., d. 25. marts 1961 på Mallorca. Søn af gårdejer
J. P. Jensen og Marie Kristine Sørensen. Ugift.

J. blev student i 1907 i Vejle og cand. mag. i historie, 
engelsk og dansk 1914, hvorefter han 1915 blev adjunkt ved 
Sorø Akademi. I 1920 blev J. lektor ved Tønder Statsskole, 
1937 rektor for Haderslev Katedralskole og endelig 1941- 
58 rektor for Sønderborg Statsskole. J. var en dygtig pæda
gog og skoleleder, anerkendt overalt inden for skolekredse. 
J. havde et omfattende kendskab til dansk litteratur, histo
rie og folkeliv, og han var en fængslende fortolker heraf. 
Der findes næppe det forsamlingshus i landsdelen, hvor J. 
ikke har talt. Hans humanistiske livssyn, der prægede hele 
hans gerning, kom måske bedst frem i 1945, da han stærkt 
gik ind for tolerancen. J.’s forfatterskab er især skolehisto
risk. I bogen Kulturelle Forhold i Sønderjylland 1920-1942, 
1943, har han skrevet afsnittet om eksamensskolevæsenet, 
og til bogen Liv og virke i vort grænseland 1920-1960 bi
drog han med afsnittet om Nordslesvigs gymnasieskoler 
1920-1960. Gymnasieskolens historie i landsdelen har han 
ligeledes behandlet i jubilæumsbogen Sønderborg Statsskole 
1920-45, 1945. J.’s kærlighed til Vestslesvig afspejles i den 
smukke hjemstavnssang: For en fremmed barsk og fattigt, 
fra 1922.

Litt.: Tønder Statsskole 1920-45, s. 84-86, Sønderborg Statssko
les årsskrift 1961, s. 5-7.

DKH

Jensen, Peter Johannes, mejerikonsulent, f. 17. okt. 1888 i 
Bovlund, Agerskov s., d. 23. nov. 1971 i Åbenrå. Søn af 
høker Nis Peter J. og Louise Caroline Demant. G. 1913 i 
Christiansfeld med Karen Marie Ravn, dtr. af gårdejer i 
Brakker, Øster Starup s. Jens R. og Else Marie Nielsen, d. 
1964.

Efter læreår på Branderup mejeri fik J. en god uddannelse 
på kongerigske ungdoms- og fagskoler, som 1912 afsluttedes
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med eksamen fra Landbohøjskolen som landbrugskandidat. 
Han ansattes som konsulent for Mejeriforeningen for Nord
slesvig, og ved genforeningen blev han 1920-58 statskonsu
lent i mejeribrug for Nordslesvig, fra 1928 tillige for Ribe 
og Ringkøbing amter. J. var en dygtig og fremsynet vejle
der, og takket være hans initiativ gennemførtes rationalise
ringer og sammenlægninger inden for det sønderjyske me
jeribrug. I 48 år, fra 1915-63 var han medredaktør af Nord
slesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende, og foruden det rent 
faglige stof bidrog han her med mange jubilæumsartikler 
om sønderjyske mejerier og skrev fødselsdagsartikler og ne
krologer over mejeribrugets fremtrædende mænd. Hans 
kendskab til sønderjysk mejeribrugs udvikling i årene efter 
1900 var enestående, og der er vel næppe det nordslesvigske 
mejeri, han ikke på den ene eller anden måde har skrevet 
om. Også i Jysk Landbrug, Sønderjysk Månedsskrift og an
detsteds findes bidrag fra ham. For Sønderjysk Mejerifor
ening, som han var sekretær og kasserer for 1912-67, har 
han skrevet to gode festskrifter, til 50-års jubilæet i 1943 
og 75-års jubilæet i 1968. Endvidere har han skrevet Ribe 
Amts Mejeriforening 50 Aar 1894-1944 og Ringkøbing 
Amts Mejeriforening 50 Aar 1894-1944. Der er i disse bøger 
værdifulde bidrag til mejeribrugets og dermed landbrugets 
historie i en tid, hvor der skete store forandringer. For sin 
egen familie og vennekreds skrev og udgav han 1970 Bom
husbilleder og Minder, hvor han bl. a. fortæller om sin egen 
og hustruens slægt. Ved siden af sin faglige virksomhed del
tog han også på forskellig vis aktivt i det folkelige arbejde 
og var således 1937-41 formand for Folkeligt Samfund i 
Åbenrå. Hans betydelige materialesamling om sønderjyske 
mejerier opbevares på landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SprF Aim 1973, s. 118 f, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 75.
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Jensen, Niels Anton, præst, f. 28. jan. 1869 i Fillerup ved 
Odder, d. 4. marts 1954 i Åbenrå. Søn af gårdejer Rasmus 
J. og Øllegaard Nielsen. G. 1928 med Karen Margrethe 
Obel Korsgaard, dtr. af gårdejer Carl Niels K. og Sophie 
Amalie Hedvig Obel, d. 1961.

J. voksede op i et grundtvigsk hjem. Han blev student 
1887 og læste derpå teologi. Historien havde dog længe in
teresseret ham, og 1893-94 underviste han som historielærer. 
Stoffet udgav han 1895 i sin første bog, Historiske Oversig
ter. Samme år blev J. kaldskapellan i Lumbsås, Odsherred, 
hos pastor Freuchen, der før 1864 havde været præst i An
gel. Da J. selv følte sig draget af Sønderjylland, søgte og fik 
han 1903 embedet som vicepastor i Jernved ved Ribe. Her 
skrev han Godt Mod, 1910, om den kendte Bojsenslægt fra 
Tønderegnen med hovedvægten på stammoderen Geske 
Mari Outzen i 1700-tallet. Efter at have forladt stedet 1915 
skrev han iøvrigt Bidrag til Jemved Sogns Historie, I, 1921. 
Under første verdenskrig virkede han først som præst for 
sønderjyske krigsfanger i Frankrig, derpå for fanger i Rus
land. Hans breve fra den tid udkom i 1926 i en større bog 
Ventetider.

Efter genforeningen blev han præst i Møgeltønder, og i 
denne tid og til afskeden 1937 skrev han mange biografier 
over kristne, danske mænd og kvinder i sin karakteristisk hi- 
storisk-poetiske form. Af disse kan kun nogle få større af
handlinger nævnes. I 1936 kom bogen Tre Slægtled om 
Frederikke Birkedal, Betsy Thomsen og Marie Hagerup fra 
de slesvigske kriges tid. I større afhandlinger med mange 
brevuddrag gav J. 1942 i Sønderjyske Årbøger en skildring 
af Betsy Thomsens svoger, Vilhelm Hagerup, som fra 1853 
var lærer ved Vaj senhusskolen i Tønder. Samme sted kom 
1943 Et sydslesvigsk Præstehjem, hvor J. søgte at give et 
mere nuanceret billede af den loyale præstefamilie Augusti- 
ny i Hollingsted i 1850’eme.
Litt.: Dansk Kirke-Stat, 1934, bd. IV, s. 525, Rends Efterskole 
1954, Jens Holdt: Niels Anton Jensen 1869-1954. En dansk 
grænsepræst, SJy Arb 1964, s. 414-435 (med bibliografi).

JW 
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Jensen, Peter Feddersen, førstelærer, f. 5. feb. 1875 i Ballum 
d. 17. feb. 1963 i Ovtrup. Søn af skomagermester Sigfred 
J. og Ane Cathrine Hansen. G. 1901 i Hovborg med Chri
stiane Lorentzen, dtr. af husmand Lorents Hansen Ravn og 
Ane M. Hermansen, Klelund, d. 1919. G. 2° 1925 i Ager
skov med Hansine Christine Bergholdt, dtr. af gårdejer Jens 
Hansen B. og Kristine Bergholdt, Gestrup, d. 1944.

J. dimitteredes 1894 fra Jelling og blev vinterlærer i 
Malt sogn. Fra 1895-1901 havde han ansættelse i Klelund, 
Lindknud sogn og var derefter førstelærer i Verst.

Som stor skoledreng var han flyttet med forældrene til 
»det gamle land«; men han bevarede stedse sin interesse for 
sin sønderjyske hjemstavn, så det er forståeligt, at han ved 
genforeningen søgte til Vestslesvig. Han fik ansættelse ved 
skolen i Visby, hvor han blev, indtil han pensioneredes i 
1941. Med bl. a. pastor Seegers omfangsrige optegnelser om 
Visby sogn som kilde udarbejdede J. Visby Sognekrønike, 
1946. I Sønderjysk Månedsskrift bragte han en skildring af 
Knud Kaysen, sin fars bamdomslærer i Ballum, 1960. I 
tidsskriftet Hjem og Skole skrev han bl. a. En Børneskole 
under Fremmedherredømme, 1927. Han blev en søgt fore
dragsholder, hvis emner navnlig samlede sig om hjem
stavnslivet. Ud fra en ansvarsbevidst indstilling ydede han 
et lødigt arbejde såvel inden for det folkelige som i skolens 
tjeneste.

WChr

Jensen, Søren Højmark, lærer, født 21. feb. 1890 i Skander
borg, d. 9. april 1963 i Tønder. Søn af landmand Jens J. og 
Katrine Højmark. G. 1925 på Frederiksberg med Jørrie Jen
sen, dtr. af handelsgartner Henrik J. og Tora Nielsen, Stege.

En påbegyndt læreruddannelse i Vordingborg måtte af
brydes, da han under den første verdenskrig blev indkaldt 
til sikringsstyrken. Efter hjemsendelsen gik han i politiets 
tjeneste og blev i overgangstiden ved genforeningen ansat 
som kriminalbetjent ved grænsen. Efter opfordring af Den 
internationale Kommission forestod han undervisningen i
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dansk for de nyansattte betjente i Sæd. Samtidig genoptog 
han sin læreruddannelse på seminariet i Tønder, hvor han 
dimitteredes i 1924. Han fik ansættelse ved den danskspro
gede skole i Sæd og blev grænsesognets ledende kraft i det 
folkelige arbejde. Han var en evnerig, alsidig begavet lærer, 
der stedse var villig til at yde beboerne hjælp. Han var 
en søgt forfatter af lejlighedssange, og det blev til talløse 
digte gennem årene. Han skrev og iscenesatte et par frilufts- 
spil og blev med sine lokalhistoriske bidrag en flittig med
arbejder ved bladene. Han skrev Tønder Brandværns jubi
læumsbog: Kamp mod flammer siden 1869 til 1959. I Søn
derjysk Månedsskrift findes bl. a. Christian den Ottende på 
Nagnshof, 1956, og Ved Tønder-Ribe vejens 100 års jubi
læum, 1962.

WChr

Jensen, Thyra Margrethe Kirstine Lauesgaard, forfatterinde, 
f. 11. okt. 1865 i Sillerup, Fjelstrup s., d. 11. maj 1949 i 
Hillerød. Dtr. af lærer Jørgen Pedersen Lauesgaard og Lau
ra Bay. G. 1889 i Yding med sognepræst Frederik Engel
hardt Bojsen Jensen, søn af sognepræst Niels Julius J. og 
Nanna Christiane Bojsen, d. 1946.

J. var stærkt knyttet til Sønderjylland, hvorfra hendes fa
der blev fordrevet efter 1864. J.’s forfatterskab prægedes 
dog af andre interesser. Den væsentligste side af forfatter
skabet udsprang af J.’s giftermål ind i den grundtvigianske 
præstesiægt Bojsen, som stammede fra Tønderegnen. I 1915 
udkom En dansk Præstekones Historie, som omhandlede 
svigermoderen Nanna Boj sen, og i 1935 Bispinde Nanna 
Bojsen, f. 1775, som var gift med biskop P. Outzen Bojsen 
fra Emmerlev. J.’s historiske interesse var især rettet imod 
kvinderne, og i 1922 udgav hun Constance Leth og senere 
Kvinder i Grundtvigs Liv, 1934. Mere betydningsfuld er dog 
sikkert hendes sammenfattende skildring af grundtvigianis
men i Fra gamle Præstegaarde I—II, 1930-31.
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Litt.: Danmarks Præstehistorie 1884-1911 bd. II, s. 403 f, En ka
valkade over Bojsenslægten samlet af Nanna Træden, 1956, s. 
35—40.

JW

Johannsen, Alexandra, bibliotekar, f. 18. nov. 1864 i Flens
borg, d. 29. aug. 1927 i Frederiksværk. Dtr. af rigsdagsmand 
Gustav Johannsen og Margaretha Kühl. Ugift.

J.’s skæbne blev bestemt af begivenhederne i fødeåret og 
myndighedernes forfølgelse af faderen. Allerede som stor 
skolepige havde hun hjulpet faderen med arbejdet på Flens
borg Avis, idet hun oversatte og redigerede telegramstoffet 
fra Hamburgischer Correspondent. Hun havde ligesom sø
steren Martha, g. Ottosen, let ved at føre pennen og leverede 
bidrag til Nordslesvigsk Søndagsblad især om slægten og 
lokaliteter i Flensborg og Mellemslesvig. Familien flyttede 
1886 fra Helligåndsgangen til villaen i Nørre Allé (nu Ecke- 
nergade), efter moderen kaldt Margrethes minde. Her opret
tedes i 1890 af To Løver en bogsamling, der skulle fungere 
som en slags centralbibliotek. J. ansattes som leder. I 1921 
flyttedes bogsamlingen til Flensborghus, hvortil J. var knyt
tet til sin død. Som en god prøve på J.’s litterære formåen 
kan anføres hendes artikel om slægten og Gustav Johannsen 
i E. Rørdam: Sønderjylland 1864-1919, 1919, et emne hun 
forinden havde behandlet i Sønderjyske Årbøger 1913 og 
1914. Ved oprettelsen af den danske sygeplejeforening i 
1913 blev J. dens sekretær; fra 1917 til sin død var J. for
mand for foreningen og udførte et meget betydeligt so
cialt arbejde. J. var nøje knyttet til menigheden i Helligånds
kirken.

Litt.: Grænsevagten 1927, s. 257-59, SprF Aim 1928, s. 95-97, 
Sønderjyske Kvinder under Fremmedherredømmet bd. 2, 1931, 
s. 48 ff.

KF
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Johannsen, Gustav Henrik Jøns, rigsdagsmand, f. 2. aug. 
1840 i Gundeby, Ulsnæs sogn, d. 25. okt. 1901 i Flensborg. 
Søn af lærer Burchard Frederik J. og Ane Cathrine Jøns. G. 
1862 i Treja med Margaretha Kühl, dtr. af gårdejer Hans 
K. og Anna Horn, d. 1926.

J. tog lærereksamen i København 1861 og virkede som 
lærer i Angel, til han blev afsat fra sit embede 1864. Tidligt 
engagerede J. sig i det danske nationale arbejde, og 1869 
omdannede han Flensborgs tysksprogede, dansksindede avis 
til den dansksprogede Flensborg Avis, som han selv redige
rede i tiden 1874-82. Efterhånden nåede J. en ledende posi
tion inden for danskheden i Flensborg og Sydslesvig og der
efter også i Nordslesvig, hjulpet af sine usædvanlige evner til 
at omgås mennesker, der også gjorde ham højt respekteret 
af politiske modstandere. Han repræsenterede de danske 
slesvigere i Rigsdagen 1881-84 og 1886-1901 og sad des
uden i Landdagen fra 1888. - J.’s historiske forfatterskab 
har en nær sammenhæng med hans virke for den danske 
sag. Han var medredaktør af Sønderjyske Årbøger fra be
gyndelsen i 1889 og skrev deri de årlige oversigter over 
den politiske udvikling og særlige begivenheder i landsdelen, 
i 1891 desuden om Nationalejendommeligheder, en artikel, 
hvis temaer senere videreudvikledes i Claus Eskildsens 
Dansk Grænselære. J.’s største arbejde er oversigten over 
den politiske udvikling efter 1864 i Franz v. Jessens Haand- 
bog i det Nordslesvigske Spørgsmaals Historie, 1901.

Litt.: Hans Lund i Sydslesvig gennem Tiderne III, 1949, s. 1156— 
77, SJy Årb 1902, s. 198-20 og s. 264-97, SprF Aim 1903, s. 
82 ff, Martha Ottosen: Danmarks Grænsevagt mod syd. Minder 
fra Flensborg, 1917, s. 174-183.

DA

Juhler, Eduard Nissenius Jessen, sognepræst, f. 17. aug. 1885 
i Løjt, d. 4. nov. 1967 sst. Søn af skibskaptajn Jep Jessen J. 
og Helene Christiane Schmidt. Ugift.

J. blev student fra Flensborg 1905 og studerede derefter 
teologi i Kiel. Efter eksamen 1911 ansattes han som sogne- 
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præst i Løgumkloster og flyttede 1915 herfra til Åbenrå, 
hvor han blev dansk andenpræst. Ved afstemningen i 1920 
om hans förbliven som præst i Åbenrå gav borgerne J. et 
fast håndtryk, som han aldrig glemte, 1048 stemmer blev 
afgivet til fordel for ham, kun 45 ønskede en anden afgø
relse. Herefter var J. byens danske sognepræst til 1944. 
Skønt J. alle dage levede under et stort arbejdspres fik han 
dog tid til at dyrke sin yndlingshobby, personalhistorien, og 
der foreligger fra hans hånd mange mindre arbejder, som 
alle bygger på omhyggelige studier og udmærker sig ved 
stor grundighed. Det gælder f. eks. Frigaarde i Haderslev 
Herred, Sønderjysk Månedsskrift 1942, Slægt og Jord (om 
Ustrup og Vejbølgaard), sst. 1945, Gamle Aabenraa Slæg
ter, sst. 1949 og 1950, m. m. I Sippe der Nordmark, Nord- 
schleswig-Heft 1941/42, har J. skrevet Aus der Geschichte 
einer nordschleswigschen Pastorenfamilie. Det er beteg
nende for J., at hverken Sprogforeningens Almanak eller 
Volkskalender bragte en nekrolog ved hans død. Han hørte 
hjemme i begge lejre, og ingen kunne tage ham til indtægt. 
For sine fortjenester blev han i 1966 udnævnt til ridder af 
Dannebrog.

Hans omfattende personalhistoriske samlinger, herimel
lem hans store maskinskrevne slægtshistorie opbevares i 
landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: Danske Historikere 1965, 1966, s. 78.
HHP

Jørgensen, Adolf Ditlev, historiker, rigsarkivar, f. 11. juni 
1840 i Gråsten, d. 5. okt. 1897 på Frederiksberg. Søn af 
farver Markus Adolf Jürgensen og Marie Elise Margrethe 
Bahnsen. G. 1869 i Randers med Ida Marie Pedersen, dtr. 
af sæbesyder Frederik Peter Christian P. og Jacobia Mar
tine Erstad, d. 1937.

J. voksede op i den lille hertugelige by Gråsten, »af hvis 
indbyggere den ene halvdel med lidenskab hang ved hertu
gen, den anden halvdel ved konge og fædreland«. Hans far 
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var egnens danske fører; men i hjemmet taltes der tysk, ind
til marts 1848, da faderen forbød al tysk tale i sit hus. J. 
kom 1853 i Flensborg Latinskole, men da han var 17 år, 
forlod han skolen og blev landbrugselev på Avnbølgård. En 
gigtfeber afbrød landbrugskarrieren, og da han var rask, 
vendte han tilbage til latinskolen i Flensborg, hvorfra han 
1859 tog præliminæreksamen. J. begyndte derpå et studium 
ved Polyteknisk Læreanstalt i København. Det førte ikke til 
noget, og 1863 vendte han tilbage til sin gamle skole som 
hjælpelærer. Studieårene i København betød en rig åndelig 
udvikling for J., som mere og mere blev optaget af filoso
fiske, historiske og æstetiske studier.

Nederlaget i 1864 ændrede hans livsbane og vel også hans 
livsmål. Han blev afskediget fra skolen og tog til Køben
havn, hvor han blev lærer ved Schneekloths Skole. I 1869 
blev han assistent i Kongerigets Arkiv, der omfattede de 
fleste af den civile centraladministrations arkiver, især efter 
1660. Han blev her knyttet til afdelingen for rentekammer
arkivet under Johan Grundtvig og avancerede i 1874 til 
fuldmægtig. Da den gamle gehejmearkivar C. F. Wegener 
gik af i 1882, blev J., der aldrig havde været knyttet til Ge
he jmearkivet, hans efterfølger og samtidig øverste leder af 
Kongerigets Arkiv. Ved arkivloven af 1889 lykkedes det 
ham at virkeliggøre Johan Grundtvigs gamle tanke om ét 
samlet rigsarkiv, idet de to arkiver blev forenet i ét Rigsar
kiv, der også omfattede de tre nye provinsarkiver, som skul
le rumme den lokale forvaltnings arkiver. J. blev den første 
rigsarkivar. Allerede fra 1883 havde han fået gennemført 
en række reformer. Arkivalierne blev bedre fordelt på af
delingerne, og man tog fat på store ordningsarbejder efter 
de retningslinjer, som Grundtvig havde udformet i Rente
kammerarkivet. Arkivvæsnets litterære virksomhed blev 
stærkt udvidet, og man begyndte bl. a. på udgivelsen af 
Kancelliets Brevbøger efter 1551. Der blev publiceret sum
mariske registraturer over de vigtigste arkiver, i første om
gang Danske Kancelli og Rentekammeret, og oversigter 
over den civile centraladministrations embedsstat 1660- 
1893.
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Den tidlige ungdoms drømmerier og spredte læsning, de 
tilfældige studier førte efter 1864 over i den voksne mands 
vilje til en forskning, der havde til mål gennem historisk 
studium at forstå Sønderjyllands historie og grunden til 
nederlaget. Med stor energi tog han fat på arbejdet med de 
historiske kilder. Allerede i 1868 fik han de første artikler 
om dansk middelalder trykt i videnskabelige tidsskrifter, og 
1871 udsendte han Bidrag til Nordens historie i middelal
deren. Resultatet af hans videnskabelige arbejde med ældre 
dansk historie blev først og fremmest samlet i Den nordiske 
kirkes grundlæggelse og første udvikling, 1874-78. Hermed 
var J.’s arbejde med middelalderen stort set slut, og han 
vendte sig mod den nyere tid. I 1880’erne kom en række 
biografier: Niels Stensen, Hans Adolf Brorson og Johannes 
Evald. Hertil slutter sig det store værk Peder Schumacher 
Griffenfeld, 1893-94.

På forskellig måde havde J. følt sig draget mod national
liberalismen, men som årene gik, følte han det nødvendigt 
at finde frem til en ny vurdering af dens ledende politikere 
og deres virke. Han havde studeret Christian 8.s dagbøger 
og kom herigennem til den opfattelse, at Christian 8. i sin 
nationale politik havde handlet med mod og konsekvens, 
søgt at gøre ret i Slesvig. Hans synspunkt kom bl. a. frem i 
Sønderjyske Årbøger, i 1894: Kong Christian VIII og den 
danske sag i Nordslesvig og 1895: Christian VIII og Nord
slesvig. Disse undersøgelser var forstudier til skildringen af 
tiden 1814-64 i Danmarks Riges Historie. Værket begyndte 
at komme i 1896, men J. nåede kun at blive færdig med 
perioden til 1852. Hans videnskabelige værker blev aner
kendt i faghistorikernes kreds, og han, den selvlærte, blev 
medlem af Videnskabernes Selskab i 1883, dr. phil. honoris 
causa ved Københavns Universitet 1894.

Det havde fra J.’s ungdom været hans mål at skrive en 
Sønderjyllands Historie. Planerne blev dog aldrig til virke
lighed, men hans arbejde hermed kom til at præge Fyrre
tyve Fortællinger af Fædrelandets Historie, der kom i 1882, 
trykt i 15.000 eksplarer, og siden da udsendt i mange nye 
oplag. Sønderjyllands historie er den røde tråd i værket.
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I nogen tid havde J. haft tanker om et sønderjysk histo
risk tidsskrift. Han henvendte sig til redaktør Jessen for at 
få ham til at overtage hvervet som redaktør. Jessen sagde 
nej, og da tidsskriftet Sønderjyske Årbøger begyndte at ud
komme i 1889, var det med H. P. Hanssen, Gustav Jo
hannsen og P. Skau, Bukshave, som redaktører. Uofficielle 
redaktører i kongeriget var J. og P. Lauridsen. J. var også 
en flittig medarbejder og skrev en række værdifulde artikler 
om sønderjysk historie. I den første årgang: Gråstens ældre 
historie, Den ældste lutherske kirkeordinans i den danske 
kirkeprovins, året efter fulgte en lille artikel om den sven
ske slægt Rudbæk, i 1891: Ullerup sogns ældre historie, i 
1892: Kong Christian II på Sønderborg; i 1893 tre af
handlinger: Frisernes indvandring i Sønderjylland, Ved 
Kongens ligfærd igennem Flensborg 30. November 1863 
og To gamle herregårde på Haderslev Nes. En artikel om 
Mårkær kloster i Angel kom i 1894. Den sidste artikel blev 
herregårdene på Als i det 16. århundrede, 1897.

J. var ikke kun Sønderjyllands historieskriver, han blev 
også rådgiver for mange af sine sønderjyske landsmænd. 
Gennem sine bøger, og da ikke mindst Fyrretyve Fortæl
linger, bragte han historisk viden ud til vide kredse i befolk
ningen. Fra 1870’erne havde han forbindelse med flere le
dende højskolefolk og havde lejlighed til at tale ved en ræk
ke højskolemøder. I 1880’erne fik han også studenterne i 
tale. Han deltog i flere studentermøder, og da der blev stif
tet to sønderjyske studenterforeninger, det mere radikale 
Studentersamfundets Sønderjyske Samfund og To Løver, 
var det ham, der stillede forslag om deres navne. Som re
præsentant for To Løver i de to foreningers fællesudvalg 
blev han den ledende i deres virke for Sønderjylland og søn
derjyderne. Blandt dem, for hvem han blev inspiratoren og 
rådgiveren, var H. P. Hanssen og H. V. Clausen, der begge 
fik betydning for den sønderjyske og kongerigske politik, 
som førte frem til afgørelsen i 1920. Det var J., der først 
og klarest havde udstukket det politiske mål. I en diskus
sion med Fr. Barfod havde han i 1880 udtalt: »Vi må øn
ske rigets skel sat der, hvor folket har sin grænse,« en na- 
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tionalpolitisk linie, som han aldrig fraveg. Hvor stor hans 
betydning end har været som forsker, historieskriver og ar
kivmand, er det måske hans virke som lærer og tilskynder 
for de unge, der havde meldt sig til arbejdet for Sønderjyl
land, som mere end noget andet har øvet indflydelse på de 
store afgørelser i dansk historie.

Rigsarkivaren var en alvorlig mand med stor myndighed. 
Han kunne være hård i dom og handling overfor menne
sker, skarp og skeptisk i sin bedømmelse af dem. Men han 
kunne også knytte mennesker til sig, vinde deres venskab. 
Det er svært at trænge ind i denne mærkelige persons psyke, 
helt at forstå hans rigt facetterede personlighed, og få er vel 
blevet bedømt så forskelligt som A. D. Jørgensen. Men alle 
anerkender ham som den store historieskriver, hvis rene 
klangfulde dansk med de skønne billeder talte til så mange 
danske, som den mand, der klart så ud i fremtiden, når det 
gjaldt Sønderjyllands skæbne.

Litt.: Adolf Ditlev Jørgensen og Hustru Ida Marie Pedersens 
Slægtebog, 1894, selvbiografi i Universitetsprogrammet novem
ber 1894, En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab. 
1901, dagbog 1884-96 i Danske Magasin 7. rk. V. 1949, Harald 
Jørgensen: A. D. Jørgensens Breve, 1939, C. F. Bricka i Med
delelser om Rigsarkivet for 1895-97, s. 17-20, Johan Ottosen i 
SJy Arb 1899, s. 278-324, Aage' Friis i Nordisk tidsskrift 1900, 
s. 311-25, Marcus Rubin: Mænd og Bøger, 1920, s. 1-44, H. P. 
Hanssen: Et Tilbageblik I, 1928, s. 211-14, II, 1930, s. 211-38, 
P. Lauritsen: A. D. Jørgensen, 1928, 1940 og 1947, Ellen Jør
gensen: Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede, 
1943, s. 202-17, Troels G. Jørgensen i SJy Arb 1953, s. 129-57, 
Knud Secher: A. D. Jørgensen og V. A. Secher, 1955, Troels G. 
Jørgensen: A. D. Jørgensen og 1864, 1964, Harald Jørgensen i 
SJy Arb 1964, s. 11-26, Lorenz Rerup: A. D. Jørgensen, 1965, 
tysk udgave 1967, Troels G. Jørgensen: En familieskildring, 1967.

JHv

Jørgensen, Hans Peter, gårdejer, f. 3. marts 1884 i Felsted 
s., d. 21. juni 1970 i Uge. Søn af gårdejer Niels J. og Anne 
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Christine Petersen. G. 1910 i Felsted med Mette Lassen Jør
gensen, dtr. af gårdejer Hans Lassen J. og Anna Maria Bun
de, d. 1938.

J. stammede fra en gård i Tumbøl og levede hele sin tid 
som bonde. Han havde ejendom forskellige steder, bl. a. i 
Vollerup, Bjolderup sogn, indtil 1917, hvorefter han flyt
tede til Uge, hvor han i overgangstiden var kommunefor
stander og derefter 1920-25 sognerådsformand. Hans faste 
ståsted i Uge blev den i 1928 nyoprettede landejendom, som 
han kaldte Olmersvold, og det er med denne tilføjelse til 
sit navn, at J. blev kendt i en videre kreds.

J. vakte i sin tid berettiget opsigt ved ud fra sit indgående 
lokalkendskab at påvise hovedtrækkene i forløbet af Olmer- 
diget i terrænet, hvorom der foreligger en afhandling i Søn
derjyske Arbøger 1928.

Altimens optog også Umehoved-problemet hans tanker, 
og efter en længere avispolemik med Vilhelm Marstrand 
fremsatte han i Sønderjysk Månedsskrift 1939-40 som sin 
opfattelse, at den gamle tingplads skulde søges på marken 
Løgpold ved Hærvejen og det til trods for, at Stednavneud
valget havde tolket forleddet i dette marknavn af plantenav
net løg og havde afvist ældre tolkninger ud fra ordet lov el
ler »løgh« (fredhelligt sted). Et nydannet Umehoved-sel- 
skab købte marken Løgpold, og det er J.’s fortjeneste her 
at have skabt en mindepark, hvor egnens befolkning siden 
befrielsen har kunnet afholde grundlovsfestligheder.

Da hans tingpladsteori blev bestridt af H. V. Gregersen, 
medførte dette endnu engang avispolemik og artikler af J. 
i Sønderjysk Månedsskrift 1949, 1959 og 1960. Desuden 
skrev han bogen Uge Sogn 1951 (med Aage Bonde som for
fatter til de historiske afsnit), samt pjecerne Urnehoved og 
Olgerdiget i ny belysning, 1962, og Landstinget på Urneho
ved og Olgerdiget. Placeringen og deres funktion, 1967.

Disse skrifter og indlæg har interesse som udtryk for for
fatterens fastholden ved sin egen opfattelse af sin hjemegns 
fortid; men de er tillige også vidnesbyrd om en aldrig svig
tende kærlighed til hjemstavnens historie.

6 Sønderjyske historikere 81



Litt.: SprF Alm 1971, s. 136-37, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 79.

HV G

Jørgensen, Peter, filolog, professor, f. 12. sept. 1899 i Vol- 
lum, Brede s., d. 19. nov. 1970 i København. Søn af land
mand Peter Andersen J. og Else Marie Hjuler. G. 1930 med 
Omine Lützen, dtr. af snedkermester Hans L. i Vester- 
land på Sild og Emma Prott.

J. voksede op i et dansk hjem i Vestslesvig og kom i den 
preussiske landsbyskole. Her gik han, til han i 1914 blev op
taget i Tønder realskole, hvorfra han tog eksamen i 1917. 
Efter eget ønske fortsatte han derefter i gymnasiet i Heide 
i det nordlige Ditmarsken. Opholdet her kom til at betyde 
meget for J.’s fremtid, idet han i Heide fik et indgående 
kendskab til plattysk, som det blev talt på denne egn. I april 
1919 blev han optaget på gymnasiet i Fredericia. Allerede 
nu stod det ham klart, at han ville studere sprog. Efter stu
dentereksamen 1920 fortsatte han derfor ved Københavns 
Universitet, hvor han 1927 tog skoleembedseksamen med 
tysk som hovedfag. I den følgende tid underviste han, en 
tid også som undervisningsassistent hos professor Hamme- 
rich. Fra 1939 var han universitetslektor, fra 1948 professor 
i tysk filologi. Gennem sit ægteskab med Omine eller Mini 
Lützen fik han kontakt med et frisisksproget miljø og før
tes derigennem ind på et intensivt studium af frisisk. I 1946 
kunne han udsende en stor afhandling: Über die Herkunft 
der Nordfriesen, hvor han, især ved hjælp af sted- og mark
navne, søgte at påvise den gamle grænse mellem dansk og 
frisisk bebyggelse. Om øfrisernes og fastlandsfrisernes her
komst opstillede han den teori, at mens fastlandsfriserne var 
indvandret sydfra, kunne øfriserne betragtes som en rest af 
en autokton nord-vestgermansk befolkning. Han var også 
optaget af spørgsmålet om det plattyske sprogs fremtrængen 
i Sydslesvig. Mens Karl N. Bock mente, at det plattyske i 
de tidligere helt danske områder kunne føres tilbage til en 
påvirkning fra byerne, var J. af den opfattelse, at det plat- 
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tyske kom fra det holstenske område i bølger over en 
bred front, således som det er fremstillet i hans bog Zum 
Schleswiger Niederdeutsch, 1954.

Selv om J. var filolog, har flere af hans bøger og artikler 
betydelig historisk interesse, og han var også gennem mange 
år som sagkyndig i plattysk medarbejder ved historiske 
publikationsarbejder, Danmarks gamle Landskabslove, Di
plomatarium Danicum og Danmarks gamle Købstadlove. 
Han var ligeledes stærkt optaget af stednavneforskningen 
og var medarbejder ved det værk om Sydslesvigske Sted
navne, som Anders Bjerrum og Kr. Hald havde fået ideen 
til. I forbindelse hermed gennemførte han i en række år et 
betydeligt indsamlingsarbejde i marken.

Litt.: Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af 
Universitetets Arsfest, 1968, s. 202-10. Kopenhagener germanis
tische Studien I, 1969, er festskrift til J. med bibliografi.

JHv

Jørgensen, Theodor Emil, sognepræst, f. 23. okt. 1847 i 
Brundby, Samsø, d. 28. dec. 1931 i Sønderborg. Søn af kap
tajn og kroejer Niels J. og Marie Helene Kieldrup, Haders
lev. G. 1880 i Løgumkloster med Christine Hørliik, dtr. af 
urmager Jens Christian H. og Mette Cathrine Quitzau, d. 
1938.

Faderen døde under en koleraepidemi på togt til England 
og begravedes i Hull. Moderen flyttede med sønnen til Ha
derslev, hvor han tog studentereksamen i 1868. Han fik sin 
teologiske uddannelse i Tübingen og Kiel og var fra 1877- 
84 præst i Løgumkloster og 1884-1914 i Døstrup. Her ud
arbejdede han den største og mest værdifulde nordslesvig
ske kirkekrønike Chronich des Kirchspiels Döstrup, der 
bl. a. indeholder en fortegnelse over de enkelte besiddere 
af sognets gårde og en omtale af sognets præster, hvoraf en 
del har været gengivet i Sønderjysk Månedsskrift 5. og 6. 
årgang.

J. var meget sprogkyndig og beherskede foruden oldnor
disk også angelsaksisk, og sit otium benyttede han til at
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dyrke folkevandrings- og stednavnespørgsmål. Han rejste en 
del i Skandinavien for at se på runestenene. Han udgav 
Stednavnes Vidnesbyrd om den jyske Halvøs og de nærlig
gende Øers Bebyggelse i forhistorisk Tid, Preetz 1922, Om 
anglo-frisiske, heruliske og burgundiske Indskrifter med æl
dre Runer i Nordens tre Riger, 1926, Materialer til Løsning 
af -lev, by- Problemet, 1927, og Lidt om Torperne i Nor
den, 1929.

WChr

Kaufmann, Thomas Jørgensen, væver, f. 25. marts 1877 i 
Felsted s., d. 31. marts 1971 i Bovrup. Søn af væver Asmus 
Jørgensen K. og Ingeborg Jørgensen. Ugift.

K. voksede op i et nøjsomt, dansksindet hjem på Tumbøl 
mark. De første år efter konfirmationen 1893 arbejdede han 
både ved landbruget og som væver; men vævningen blev 
snart hans hovederhverv. Hjemkommet fra militærtjeneste 
1899-1901 begyndte K. at tage ivrig del i egnens danske 
foreningsliv bl.a. i ungdoms- og afholdsarbejdet. Han blev 
snart en flittig bidragyder til de danske aviser og taler ved 
danske møder. 1 1906 blev K. medlem af Vælgerforeningens 
tilsynsråd, og 1911 var han med til at starte Dansk Arbej
derforening, der i det nationale arbejde skulle hævde små- 
kårsstandens interesser. Også i det dansknationale, økonomi
ske hjælpearbejde tog K. del omkring 1920. Som soldat un
der verdenskrigen skrev han feltbreve til Hejmdal, der 1967 
udgaves under titlen Med håb i mørket. En sønderjydes 
breve fra første verdenskrig. Desuden blev K. forfatter til 
talrige, til dels skønlitterære historiske bidrag til dagblade, 
Sprogforeningens Almanak og historiske tidsskrifter. Af de 
større arbejder kan nævnes Den onde herremand på Lade
gård, 1952, hvor hjemegnens historie behandles i digterisk 
form, og Gennem vinter og vår. Fortællinger fra grænse
landet I—II, 1959-60. I 1963 udkom desuden I Fjendevold. 
Mundtlige og skriftlige overleveringer fra tyskernes invasion 
i Sundeved 1864. Endelig skal nævnes erindringsbogen Min
der og tanker. Erindringer fra grænselandet, 1962.
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Litt.: SprF Alm 1972, s. 129 ff, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 63.

DA

Knudsen, Christian, præst, f. 17. april 1828 i Ketting, d. 6. 
dec. 1911 i Glostrup. Søn af købmand Johan Peter K. og 
Christine Margrethe Frost. Ugift.

K. blev student fra Odense i 1848 og tog teologisk em
bedseksamen i København 1855, hvorefter han vendte til
bage til sin fødeø og tog ophold hos sin broder Knud Thom
sen på Lysholm i Egen sogn. En kort tid omkring 1860 var 
han huslærer hos pastor Fog i Skjolde ved Horsens, og i 
1861 blev han personlig kapellan hos biskop Jørgen Han
sen i Guderup, Egen sogn. Han forblev hos biskoppen, også 
efter at denne var ophørt med at være biskop. Han kunne 
ikke under de ændrede magtforhold tænke sig at søge præ
steembede på Als og måtte derfor forlade øen og blev præst 
på Avernakø. Her blev han til 1900, da han søgte sin afsked. 
Han var en elskværdig mand, omend han havde sine sær
heder, og han vandt menighedens agtelse og hengivenhed. 
Da han tog sin afsked, lod menigheden ham male, og bille
det blev ophængt i kirken.

I næsten alle årene fra 1855 til 1871 boede K. på Als, og 
han havde megen tid til sin rådighed. Med stor flid og ener
gi gennemgik han præstearkiver og andre arkiver og afskrev 
et meget stort antal aktstykker, ligesom han også i høj grad 
nedtegnede mundtlig overlevering om begivenheder og men
nesker, om sæd og skik. På denne måde har han bevaret et 
rigt historisk kildemateriale for eftertiden og indlagt sig stor 
fortjeneste, uanset at han ikke selv har publiceret noget af 
sit omfattende materiale, som nu findes i 34 bind på Det 
kgl. Bibliotek i manuskriptsamlingen som Ny kgl. Samling 
4to, 2683-2684. Afskrifter af tidligere optegnede folke
minder overdrog K. til Dansk Folkemindesamling. Visse 
håndskrifter fra Chr. Knudsens pen er i privateje. De inde
holder breve og andre oplysninger om hans egen slægt. I 
landsarkivet i Åbenrå findes forskellige bearbejdelser af
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K.’s manuskripter, renskrifter og tilføjelser, udført af Chr. 
Maibøll. De samler sig især om Havnbjerg og Hørup sogne.

Litt.: August F. Schmidt: Fra Als. Spredte Studier, 1951, s. 87- 
90, SJy MSkr 1972, s. 245-47.

JHv

Kok (Koch), Johannes Georg Elias, præst, f. 24. feb. 1821 
på Ledreborg, d. 20. jan. 1887 i København. Søn af slots
gartner Johann Martin Koch og Marie Sophie Lange. G. 
1848 i København med Siegfriede Rosalie Tof ft, dtr. af over
læge Peder Pedersen T. og Helene Bolette Møller, d. 1909.

K. var af tysk familie, men blev tidligt dansk-nationalt 
bevidst. I 1846 blev han teologisk kandidat og virkede i de 
følgende år hovedsagelig som lærer. Efter treårskrigen blev 
K. præst i Burkal, hvor han gjorde en væsentlig og påkrævet 
indsats for at styrke dansk åndsliv og bremse fortyskningen, 
indtil han 1864 blev fordrevet af preusserne som så mange 
andre danske embedsmænd. K. bosatte sig nu i København, 
hvor han virkede som præst til sin død.

Foruden teologiske skrifter forfattede K. en række ar
bejder med sprogligt-nationalt sigte. I Slesvigske Provind- 
sialefterretninger I, 1859, skrev han om Den mellemsles
vigske Slette og dens Beboere, en beskrivelse af Burkal sogn 
med topografi, folkeminder og sprog. Denne afhandling 
blev inspirationen for H. F. Feilberg til den væsentlig bedre 
skildring Fra Heden. K.’s vigtigste arbejde er tobindsværket 
De danske Folkesprog i Sønderjylland, 1863 og 1867. Heri 
er samlet et stort materiale om folkesproget, herunder også 
om sønderjyske person- og stednavne. Som en fortsættelse 
af dette værk resulterede K.’s samlerflid i 1870 i udgivelsen 
af en ordsprogssamling med ca. 2000 numre.

Litt.: H. Hejselbjerg Paulsen: Pastor Johannes G. E. Kok. Sogne
præst i Burkal 1851-64, SJy MSkr 1929, s. 161 ff, Hans Vald. 
Gregersen: Præsten Johs. Kok og skolevæsenet i Burkal sogn, 
SJy Arb 1954, s. 50-59.

DA
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Krog, Hans Jensen, gårdejer, f. 21. sept. 1874 i Stubbum, Al
ler s., d. 18. nov. 1959 i Christianfeld. Søn af gårdejer Hans 
Jacob K. og Marie Cathrine Dinsen. G. 1911 i Aller med 
Mette Marie Dinsen, dtr. af gårdejer Hans Jensen D. og 
Birgitta Cathrine Lind, d. 1930. G. 2° 1935 i GI. Haderslev 
med Anne Helene Kristine Jensen, dtr. af gårdejer Rasmus
J. og Anne Christine Hansen, d. 1957.

K. var uddannet ved landvæsenet og overtog 1907 fæd
renegården, som han drev til 1926, da han solgte den og bo
satte sig i Christiansfeld. Han var bl. a. tillidsmand i Den 
nordslesvigske Vælgerforening, og blev 1916 medlem af 
kommunerådet for Stubbum kommune. Ved Tysklands sam
menbrud i 1918 blev han kommuneforstander og efter gen
foreningen medlem af provstiudvalget for Haderslev provsti.

K. var stærkt optaget af sin egns historie, og han vil blive 
husket som lokalhistoriker. Han skrev bl. a. De gamle 
Slægter. Lokal- og Slægtshistorie fra Aller Sogn, 1936, 
Brandassuranceforeningen for Tyrstrup og Haderslev Her
reder gennem hundrede Aar (Det gamle Møbelgilde), 1942, 
og Tyrstrupbogen, 1951. Han var medarbejder ved Sønder
jysk Månedsskrift og skrev i 1941 til Sønderjyske Arbøger 
Bemærkninger til Sønderjyske Stednavne i Aller Sogn, hvori 
han ud fra sit lokalkendskab giver gode oplysninger om det 
gamle navnestof.

Litt.: Dannevirke 18. nov. 1959.
OC

Kürstein, Poul, bibliotekslektor, f. 17. nov. 1919 i Køben
havn, d. 6. jan. 1973 i Flensborg. Søn af arbejdsmand Hen
rik K. og Rosa Andersen. G. 1948 med Ilse Marie Hoff
mann, dtr. af frisør i Slesvig Emil H. og Maria Asmussen.

K. var født i et arbejdermiljø i København og har levende 
skildret sit ophold og sin skolegang på Det kgl. Opfostrings
hus i en lille bog, Skorper, der udkom som privattryk 1962. 
Han blev student 1938, bibliotekar 1943 og kom derefter i 
den allerværste tid under krigen, efteråret 1944, som vice- 
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bibliotekar til Flensborg. Herom har han berettet i sin an
den lille erindringsbog, Tidehverv. Sydslesvig på en noget 
anden måde, som han udsendte 1964. Allerede 1945 blev 
han ledende bibliotekar i Slesvig, hvor han genopbyggede 
det danske bibliotek, og fra 1955 forestod han tillige biblio
teket i Kappel. K. var en meget belæst mand, og dette i for
bindelse med hans evne til at komme i kontakt med med
mennesker skabte også respekt om hans person blandt tyske 
historikere og andre humanister i Slesvig. Han blev en frem
ragende kender af Slesvigs og Danevirke-Hedebys historie 
og topografi og forstod i sjælden grad at popularisere et 
vanskeligt tilgængeligt stof på vandringer i Slesvig by og 
omegn. Også hans skriftlige fremstilling var farverig; han 
blev en flittig medarbejder ved Flensborg Avis og skrev ar
tikler og anmeldelser til Sønderjyske Arbøger, Sønderjysk 
Månedsskrift, Grænsevagten og Sprogforeningens Almanak. 
Hans topografiske interesse gav sig udslag i bøger og pje
cer som: Sydslesvig rundt, 1952, Kapellet på Gottorp, 1961, 
Mænd og Minder i Sankt Peders Katedral, Domkirken i 
Slesvig, 1962 og Ture i Nord- og Sydslesvig, som han 1965 
skrev sammen med N. Petersen-Høkkelbjerg. Som leder af 
Studieafdelingen ved Det danske Centralbibliotek i Flens
borg kunne han fra 1966 gå i lag med den store opgave: 
Sydslesvigske egne og byer. Første bind, der omhandler 
Nørre og Sønder Gøs herreder, udkom 1969, og han var 
derefter i gang med indsamling af materiale til en bog om 
Eckernførde kreds. I bogen Barn i Flensborg 1890-1920, 
der kunne udsendes 1972 kort før hans død, samlede han en 
række flensborgeres barndoms- og ungdomserindringer, især 
fra tiden før 1914. I hundredåret for Flensborg Avis* opret
telse udgav og redigerede han 1969 et stort jubilæumsskrift, 
hvortil han selv leverede hovedbidraget. Som leder af Stu
dieafdelingen forestod han endvidere 1967 udgivelsen af 
Vore egne Vindver, et udvalg af artikler fra Grenzfriedens- 
hefte, som han oversatte og kommenterede.

Hans viden og evne til systematisering kom ham til gode 
ved hans bibliografiske arbejder: Tyske bidrag til Sønder
jyllands historie 1955-60 i bøger og tidsskrifter, 1963 og 
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Læs om Sønderjylland, et udvalg af bøger og bidrag i tre 
udgaver, 1961, 1964 og 1966. Hans alsidighed, hans belæst
hed og hans evne til at formulere sig medførte, at han valg
tes til forfatter af teksterne til Sønderjylland. Historisk Bil
ledbog. Tiden indtil 1864, som udsendtes af Historisk Sam
fund for Sønderjylland 1964. Dette værk, hvis billedredaktør 
var Jørgen Paulsen, gjorde mere end noget andet hans navn 
landskendt og må betegnes som hans hovedværk. I glimt 
formåede han at levendegøre fortiden, som det vel næppe 
er gjort siden A. D. Jørgensens Fyrretyve Fortællinger. I 
det smukke billedværk: Korstolene i Roskilde Domkirke og 
deres billeder, 1966, tolker han de bibelske motiver og 
skriftsteder og afslører herved stor bibelkendskab. Foruden 
de nævnte erindringsbøger skrev han desuden nogle artikler 
om hustruens sydslesvigske familie, også udsendt som sær
tryk.

Litt.: SJy Årb 1973, s. 231-35, SprF Aim 1974, s. 132-34, Syd
slesvigsk Årbog 1972-73, s. 3-6, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 92.

PK1

Lauridsen, Peter, skolemand, historiker, f. 14. sept. 1846 i 
Jegerup ved Vojens, d. 13. maj 1923 i København. Søn af 
gårdejer Laurids L. og Maren Haugsted. G. 3. nov. 1880 i 
Helsingør med Kathinka (Katy) Augusta Bang, dtr. af told
assistent Niels B. og Maren Kirstine Nyholm, d. 1928.

L. gik i landsbyens skole og kom i 1863 på seminariet i 
Tønder, hvor han var i tre år. Da han efter endt eksamen 
ikke ville aflægge embedsed til den preussiske konge, op- 
terede han for Danmark. Han tog til København med den 
bestemte hensigt at blive historiker. I omved et år boede 
han hos Orla Lehmann og brugte denne tid til at følge hi
storiske og sproglige forelæsninger på universitetet. Efter 
forskellig lærervirksomhed blev han 1877 knyttet til Køben
havns skolevæsen. Fra 1892 var han skoleinspektør, og han 
nød stor anseelse i pædagogiske kredse.

89



L. ville være historiker, og han blev det. Hans første hi
storiske værk var udgaven af Jens Munks Navigatio Septen- 
trionalis, der kom i 1883, og to år senere udsendte han en 
bog om Vitus Bering. De byggede på studier i russiske arki
ver. Efterhånden blev det dog mere og mere Sønderjyllands 
fortid, der blev emnet for hans forskning, og han fik her god 
hjælp og vejledning hos arkivsekretær C.M.A. Matthiessen. 
Han kunne i 1888 i Historisk Tidsskrift 6. række, I, publi
cere en omfattende og værdifuld studie over den sønder
jyske kartograf Johannes Mejer. Han skrev flere studier i 
Sønderjyske Arbøger, i 1889 Den danske Kongemagt og 
Den nordslesvigske Bondestand i forrige Aarhundrede og i 
samme årgang og 1891 Bidrag til Haderslev Amts Historie 
og Beskrivelse. I en stor artikel sst. 1893 beskæftigede han 
sig med Danmarks grænse mod syd i den ældste tid. Gen
nem sine kartografiske studier og på anden vis var han 
blevet optaget af frisernes historie. I Historisk Tidsskrift 6. 
række IV, 1893, skrev han om Nordfrisernes indvandring i 
Sønderjylland. L. havde været »anonym medredaktør« af 
Sønderjyske Arbøger sammen med A. D. Jørgensen, der 
selv beskæftigede sig med friserproblemet, men »da Rigsar
kivaren følte sig stødt over min afhandling... hørte dette 
samarbejde op, jeg fik ikke lejlighed til at fuldføre nogle 
afhandlinger om Nordslesvigs ældre historie, som jeg havde 
gjort store forarbejder til«. Fra denne tid stammer også den 
store artikel Om Bispedømmet Slesvigs Sognetal i Middel
alderen, der kom i Historisk Tidsskrift 6. række V, 1894 og 
Om dansk og tysk Bygningsskik i Sønderjylland sst. 6. ræk
ke, VI, 1895. Artiklen var foranlediget af Mejborgs værk 
om slesvigske bøndergårde. L. havde gravet dybere end 
Mejborg, og artiklen er stadig et af de værdifuldeste bidrag 
til belysning af problemet. Arbejdet hermed førte L. ind på 
agrarhistoriske specialundersøgelser, der resulterede i værdi
fulde afhandlinger om de gamle landsbyformer og den 
middelalderlige skyldvurdering. Men snart vendte han til
bage til sønderjysk historie. Han udsendte 1900 Mellem 
Slagene 1849-50 og 1906 Slesvig og Kronen 1660-71. Men 
mere og mere optog den nationale opbrudstid hans forsker- 
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sind. I 1909 kunne han begynde udsendelsen af Da Sønder
jylland vaagnede, som blev på i alt 8 bind. Det er blevet 
kaldt »et af nordisk historieskrivnings ypperste arbejder«. 
Selv har han herom sagt, at det drejer sig om det slægtled 
af den nordslesvigske befolkning, i »hvis skød jeg tilbragte 
min barndom og første ungdom... Skildringerne bevæger 
sig af og til på memoirens rand og søger ved hjælp af de 
meddelte breve at erstatte sådanne«.

L. blev 1906 medlem af Det kgl. danske Selskab for 
Fædrelandets Historie og Sprog og 1922 æresdoktor ved 
Københavns Universitet.

Han var en ypperlig forsker med omfattende interesse og 
bred viden, indgående kendskab til kildematerialet og en 
fremragende evne til at levendegøre forhold og mennesker. 
Han havde et stærkt temperament, og heri bundede vel 
hans ildhu som forsker, hans rige evner som skribent, selv 
om det også kunne føre ham på vildspor.

Litt.: Københavns Universitetsprogram november 1922, Hist T 
9. rk., 3. bd., 1923, s. 99-101, Grænsevagten 1923, s. 393-98, 
SprF Aim 1924, s. 97-101.

JHv

Lausten-Thomsen, Hans, amtslæge, f. 6. juni 1878 i Roost, 
Arrild s., d. 27. okt. 1958 i Åbenrå. Søn af gårdejer Hinrich 
T. og Mette Kristine Hansen. G. 1913 i Assens med Botilde 
Hansen, dtr. af gårdejer Peter Jessen H. og Mette Kristine 
Schack, d. 1958. G. 2° 1958 i Åbenrå med Rigmor Jørgen
sen, dtr. af manufakturhandler Morten Christian J. og Anne 
Christine Petersen.

L-Th.’s fader, der var en fremtrædende skikkelse inden for 
det nationale arbejde i fremmedherredømmets sidste årtier, 
sendte den begavede søn til Kolding Latinskole, hvor han 
blev student 1897. Da bosættelse i hjemstavnen som akade
miker forudsatte tysk uddannelse, tog L-Th. også tysk stu
dentereksamen i Ratzeburg 1899. Skønt hans hu stod til de 
humanistiske fag, valgte han lægestudiet med henblik på

91 



sin fremtidige virkeplads. Efter uddannelse ved universite
terne i Berlin og Freiburg og som assistentlæge i Baden ned
satte han sig 1906 som praktiserende læge i Skærbæk. Ved 
siden af sin store praksis fik L-Th. også tid til at være med i 
det nationale og folkelige arbejde. Han var en flittig delta
ger i det blomstrende ungdoms- og foredragsarbejde, og han 
kunne samtidig hermed dyrke skønlitteratur og historiske 
interesser, de sidste bl.a. ved at indsamle folkloristisk ma
teriale, som han senere udmøntede i Sønderjysk Måneds
skrift. Under første verdenskrig var L-Th. militærlæge i Bel
gien, og ved genforeningen blev han amtslæge i Tønder amt, 
fra 1921 med bopæl i Tønder. Efter at have opgivet sin pri
vate praksis fik han endnu bedre tid til at deltage i det natio
nalt kulturelle arbejde, og mange tillidshverv blev ham be
troet. Han var medlem af Skoleforeningens tilsynsråd, næst
formand i Sønderjysk Teaterforening, formand for bestyrel
sen for Tønder bibliotek, Det danske kontor i Tønder og lo
kalforeningen af Danmarks Naturfredningsforening. Des
uden var han med i ledelsen af foreninger og organisationer 
med tilknytning til hans embedsgeming som amtslæge, 
1920-43 i Tønder amt, 1943-48 i Åbenrå og en årrække til
lige i Haderslev amt.

Først og fremmest vil L-Th. blive husket for sin indsats 
i det historiske arbejde. Ved Historisk Samfund for Sønder
jyllands oprettelse 1922 blev han medlem af styrelsen og 
derefter af redaktionen for Sønderjyske Årbøger til 1955. 
Sammen med Claus Eskildsen oprettede han Sønderjysk Må
nedsskrift 1924 og var med i redaktionen her til 1947. For
eningens skrifter var han med til at redigere til 1955. L-Th. 
var samfundets myndige formand 1936-56. Hans hovedin
teresse var oprindelig det sproglige og folkloristiske område; 
men senere fik han stor interesse i at bevare erindringer fra 
første verdenskrig. Han skrev også levnedsskildringer af 
fremtrædende sønderjyder fra fremmedherredømmets tid 
og genforeningsårene. De bedste af disse biografier er sam
let i Haabets Mænd, som han redigerede og udgav sammen 
med vennen Nie. Svendsen i 1923. Han redigerede Tønder- 
Bogen, en meget fyldig beretning fra det 3. hjemstavnskur- 
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sus, som afholdtes i Tønder 1925. Heri er flere af hans 
hjemstavnsforedrag trykt. Jubilæumsskrifterne for Tønder 
Ungdomsforening og for Løgumkloster Bank skrev L-Th. 
1937, og 1942 skrev han i Skoleforeningens jubilæumsbog 
foreningens historie 1892-1914. Et udvalg af sine bedste 
foredrag og taler fra årene 1930-44 udgav han 1946 med 
titlen Dansk Tale. I 1932 var han medarbejder ved Fest
skrift til H. P. Hanssen, og 1948 redigerede han Bogen om 
H. P. Hanssen, skrevet af hans Venner. L-Th. var utroligt 
skrivende, som det fremgår af Kirsten Lindholms og Palle 
Birkelunds bibliografi i Sønderjysk Månedsskrift 1948. Der 
er talløse artikler og anmeldelser i Slesvigsk Søndagsblad, 
Dansk Børneblad, Sønderjysk Månedsskrift, Sønderjyske 
Årbøger, Fortid og Nutid og i dagblade, især Flensborg 
Avis, hvor han var litteraturanmelder fra 1912. Han skrev 
og talte et kærnefuldt dansk og undgik med flid germanis
mer. Som foredragsholder har han vel talt i alle landsdelens 
forsamlingshuse, og han evnede som få at popularisere ofte 
vanskelige emner.

På sin 70-årsdag 1948 blev L-Th. hyldet af Historisk 
Samfund for Sønderjylland med Festskriftet Nordslesvigs 
aandelige Genforening med Danmark. Foreningens æres
medlem blev han 1956.

Litt.: SJy Arb. 1958, s. 289-92, SJy MSkr 1948, s. 109-21, sst. 
1968, s. 126-29, SprF Aim 1960, s. 93-95.

PK1

Lebeck, Anders Outzen, redaktør, f. 15. maj 1868 i Bovlund, 
Agerskov s., d. 26. april 1926 i Åbenrå. Søn af gårdejer Jens 
Outzen L. og Bodil Marie Schmidt. G. 1895 i Bovlund med 
Margrethe Hansen, dtr. af gårdejer Henrik Jessen H. og 
Anne Marie Johnsen, d. 1962.

Fra sin tidligste ungdom ønskede L. at gøre en indsats i 
det nationale arbejde, og efter ophold på Askov Højskole 
1889-90 og studier i København blev han 1893 journalist 
ved Hejmdal, hvor han særlig vakte opmærksomhed ved
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sine satiriske artikler mod det preussiske tvangsstyre. I tiden 
1909-24 var L. redaktør ved Dannevirke under en ansættel
sesform, der gav ham mulighed for at udføre et omfattende 
nationalt arbejde, fra 1908 som hjælpesekretær for Vælger
foreningen og fra 1911 som kasserer og forretningsfører for 
Skoleforeningen. Af L.’s mange andre tillidshverv skal næv
nes, at han var medlem af Folketinget 1920-24, opstillet af 
Venstre.

L.’s første større historiske arbejde er jubilæumsskriftet 
Haderslev Amts Landboforening 1861-1911, 1911, og 1912 
udkom Den nordslesvigske Skoleforening 1892-1912, der 
året efter udbyggedes i Tyve Aars Elever. Den nordslesvig
ske Skoleforenings Virksomhed 1894-1913. I 1914 samlede 
L. en række artikler fra Dannevirke i Domænerne i Haders
lev Amt, et vigtigt kildeskrift om den nationale jordkamp, 
og 1919 opsummerede han det nationale foreningsarbejdes 
resultater i De store nationale Foreninger i bd. II af Svend 
Dahl og Axel Linvald (red.): Sønderjylland. L.’s vigtigste 
historiske arbejde blev dog til efter genforeningen, særlig 
1924-26, hvor han var tilknyttet det sønderjyske landsbi
bliotek i Åbenrå. Resultaterne af omfattende national-stati- 
stiske undersøgelser i 27 nordslesvigske grænsesogne samle
des i et kartotek med oplysninger om ejendommenes stør
relser, ejer- og slægtsforhold, nationalt sindelag m.m., et kil
demateriale af største værdi også idag. Nogle af resultaterne 
samledes i pjecen Vor nationale Arbejdsmark, 1926, og i et 
manuskript, udgivet i Sønderjysk Månedsskrift 1974, med 
titlen Den nationale stilling i vort sydlige grænseområde. - 
Privatarkiv og samlinger i landsarkivet i Åbenrå.
Litt.: Sønderjydsk Skoleforening 1892-1942, 1942, s. 118 ff, 
SJy MSkr 1968 s. 134 ff, og 1973 s. 280 ff, SprF Aim. 1927 s. 
66 ff.

DA

Lorenzen, Andreas Peter, smed, f. 20. okt. 1877 i Rinkenæs, 
d. 1. april 1946 i Damholm, Angel. Søn af smedesvend 
Christian Hansen L. og Agathe Marie Jacobsen. G. 1925 i 
Hanved med Dorothea Wedel, dtr. af rebslager Heinrich 

94 



Gustav Friedrich W. og Christine Marie Emilie Grünau.
Da L.’s familie flyttede til Ellund i Sydslesvig, kom den 

11-årige L. i tysk skole, hvor han allerede dengang døjede 
meget for sit danske sindelag. Han kom på dansk højskole, 
men blev ellers udlært som smed. Efter en omskiftelig til
værelse ernærede han sig som arbejdsmand. L. havde før 
genforeningen virket for at få 2. zone med til Danmark, og 
afstemningen var en stor skuffelse for ham. Under nazis
men havde L. og hans store familie trange kår, men efter 
1945 kunne han atter virke for danskheden i Angel, hvor 
han boede indtil sin død. L. havde foruden sit nøje kend
skab til befolkningens sprog, plattysk, højtysk og sønderjysk, 
sjældne evner til at få almindelige folk i Sydslesvig til at for
tælle.

I den vanskelige tid under nazismen begyndte han at sam
le sydslesvigske folkeminder. Det var en meget righoldig 
samling af fortællinger om trolde, heksemestre, gengangere, 
forvarsler og historiske sagn, som L. efterhånden offentlig
gjorde i Sønderjysk Månedsskrifts decembemumre. De stør
ste og bedste afsnit kom 1937-39, hvor han behandlede 
Folkeminder fra Angel. I de følgende år fortsatte L. med 
Folkeminder fra Fjolde, Hanved, Havetoft sogne og fra I- 
sted, hvorfra han også kunne genfortælle folkeminder, hvis 
danske grundpræg var umiskendeligt. Hans Folkeminder fra 
Holmen i Slesvig, 1943, og Folkeminder fra Dannevirke Eg
nen, 1944, falder uagtet titlen lidt udenfor, da de mere er 
topografiske end egentlig folkloristiske. Dette gælder lige
ledes Den gamle Skipper fortæller. Fra Arnæs, 1938.

L. var mellemkrigstidens mest betydende samler af søn
derjyske folkeminder. Alene på grundlag af hans materiale 
vil man kunne udarbejde en folkelivsskildring fra Angel. L. 
havde udarbejdet manuskript til en bog om Angel, men 
hans død i 1946 synes at have standset udgivelsen.
Litt.: Sydslesvig gennem Tiderne, bd. 3, 1949, s. 1231 f, SJy 
MSkr 1946, s. 81-84, Thyras Vold 1946, s. 98 f, Nordslesvigs 
aandelige Genforening med Danmark, 1948, s. 211, SprF Aim 
1947, s. 102.

JW 
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Lorenzen, Christian Claus, præst, f. 4. marts 1829 i Sottrup, 
d. 18. aug. 1887 i Ålborg. Søn af gårdmand Claus L. og Ma
ren Jørgensen. G. 1855 i Slesvig med Sophie Marie Mar
grethe Hoffmann, dtr. af stabstrompeter Johan Christian H. 
og Kirstine Ottine Lange, d. 1914.

Efter sin konfirmation undervistes L. først privat i sognet, 
derefter i Angel til optagelse på Flensborg Latinskole 1850. 
1 1856 blev L. cand, theol, og adjunkt ved domskolen i Sles
vig. Fra 1861 til sin afskedigelse 1864 virkede han som 
præst i Siversted, Flensborg provsti. Efter en periode som 
lærer fik han 1871 embede i Ålborg og var fra 1877 til sin 
død sognepræst ved Frue kirke i Ålborg. L.’s skribentvirk
somhed rettede sig i hovedsagen mod to interesser, folke
minderne og historien.

Som folklorist begyndte L. i 1859 med at udgive 37 Gam
le og Nye Sagn fra Sundeved, af hvilke 30 ikke før var op
tegnet. Som historiker udgav L. samme år den første viden
skabelige undersøgelse af Danevirke, som efterfulgtes af 
flere afhandlinger om samme emne. I sin frugtbare forfat
tervirksomhed før 1864 skrev han desuden om Slesvigs bys 
og Gottorp slots historie, ligesom han senere som sydsles
vigsk præst samlede sagn om Poppostenen.

Nederlaget 1864 lammede L.’s forfatterskab i mange år. 
Hans hovedværk kom først i 1877: Rejseskildringer, hvor 
han i fri stil gengav sagn og fortællinger fra Sønderjylland, 
og få år efter sluttede hans forfatterskab med biografien 
over Thomas Clausen fra Sottrup, Bondedreng og Astro
nom, 1879, og den detaljerige afhandling Hertug Hans den 
Yngre og hans Slægt, 1884-85.

Litt.: SJy Årb 1937, s. 111-122.
JW

Lorenzen, John Nis, overlæge, f. 3. juni 1892 i Tønder, d. 14. 
sept. 1971 sst. Søn af direktør for de kommunale værker 
Matthias L. og Mathilde Toosbuy. G. 1924 i Kappel med 
Alwina Plewka, dtr. af borgmester i Tønder Emil P. og An
na Heins.
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L. tog studentereksamen i Haderslev 1912, kom derefter 
til Erlangen og Kiel, hvor han, efter at han i fire år havde 
måttet deltage i krigen, tog den medicinske doktorgrad i 
1920. Efter genforeningen tog han dansk embedslægeeksa
men og gjorde lægetjeneste bl. a. ved Silkeborg sanatorium, 
statshospitalet i Sønderborg og tuberkulosehospitalet på 
Enghavevej. I 1933 udnævntes han til overlæge ved Spangs
bjerg sanatorium, hvor han virkede til 1962. Efter krigen 
blev han den ledende tuberkuloselæge for flygtningene i 
Oksbøl-lejren. Gennem sin praktiske virksomhed og talrige 
publikationer om bekæmpelsen af denne folkesygdom gjor
de han et omfattende og påskønnet arbejde. Han modtog da 
også Vejlefjords lægelegat. Efter pensioneringen flyttede 
han til Tønder, og hans interesse samlede sig nu om Tønder 
bys historie og navnlig om Slotsbanken, hvor han havde 
tilbragt sin barndom. Han skrev adskillige lokalhistoriske bi
drag, hvoraf en del er samlet i et hæfte: Fra Tønder Slots
banke, udgivet af Tønder Museum 1974.

I Sønderjyske Årbøger, 1969, har han skrevet om Maler 
Jungnikkel og kosakkerne i Tønder.

WChr

Lund, Christian Matzen, f. 31. aug. 1869 på Abkær Mark, 
Vedsted sogn, d. 28. maj 1941 i Haderslev. Søn af hyremand 
Martin L. og Marie Christine Skjellerup. G. 1891 i Toftlund 
med Ane Marie Johansen, dtr. af landmand Jørgen J., 
Damgård, 0. Løgum s. og Laura Marie Christensen, d. 1943.

Fra barnsben var L. interesseret i oldtidshistorien. Både 
faderen og bedstefaderen havde samlet på oldsager, men 
hjemmets økonomi tillod ikke at begynde et studium. L. 
blev uddannet som lærer; men efter en kort tid som lærer 
og degn i Jegerup brød han af, rejste til Roskilde og blev 
uddannet som fotograf. L. bosatte sig i 1891 i Toftlund, 
hvor han kort efter blev ansat på amtsforstanderkontoret. 
Det var i Köllerperioden, og arbejdet her bragte ham i et 
varigt modsætningsforhold til betydende dele af befolknin
gen. Allerede før 1900 knyttede L. forbindelse med museet
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i Haderslev, og i efteråret 1905 blev han på dyrlæge 
Schmidts forslag leder af museet. Stillingen, der i 1918 blev 
gjort til en fuldtlønnet direktørstilling, beholdt L. til 1936.

L.’s museumsbegreb var omfattende og fremsynet. Et 
frilandsmuseum blev virkeliggjort i 1915, og i den nye mu
seumsbygning samlede L. mange arkivalier, ikke mindst ud
skiftningsskort, som derved reddedes for forskningen. Muse
et skulde være centrum for studiet af hjemstavnens historie. 
Det arkæologiske arbejde havde L.’s særlige interesse. 
Han gennemførte i årene omkr. 1920 en kortlægning og be
skrivelse af oldtidsminder og findesteder i Haderslev amt 
med fotografering af de bedst bevarede. Nogle mindesmær
ker, Tamdruphøj, Vedstedhøjene m. fl. fik han kredsen til 
at købe og frede. Denne kortlægning var grundlaget for en 
omfattende udgravningsvirksomhed, som kulminerede i ud
gravningen og den teknisk vanskelige forsendelse til Natio
nalmuseet af Skrydstruppigen, en egekistebegravelse fra 
bronzealderen.

Fra omkr. 1925 begyndte L. en omfattende foredrags
virksomhed over hele amtet, om istid og landskab, om Hær
vejen, Danevirke, voldsteder, egekistefund og meget andet, 
alle illustrede af et forråd af over 1000 gode lysbilleder. 
Denne virksomhed har været af varig betydning for den hi
storiske interesse på egnen, omend det må beklages, at det 
ikke lykkedes ham at give en skriftlig redegørelse for egnens 
oldtidshistorie. En artikel i en tysk hjemstavnsbog fra 1912 
viser hans interesse for de gamle veje, især Hærvejen, og en 
samling på flere hundrede fotografier taget i forbindelse 
med disse vejstudier findes nu på museet på Gottorp. En ar
tikel om Guldvejen, den ældre Broncetids Handelsvej gen
nem Haderslev Amt i Haderslev-Samfundets årsskrift 1940 
er baseret på L.’s og hans forgængers egne fund og iagt
tagelser.

L.’s hjælpsomhed overfor andre personer og institu
tioner skabte gode kontakter på begge sider af grænsen. Ved 
sit jubilæum i 1930 modtog han Nationalmuseets sølvbæger 
som tak for sit arbejde.

HN
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Lund, Hans Alslev, højskoleforstander, f. 10. dec. 1890 i 
Varde, d. 17. april 1969 på Tanderupgård. Søn af avlsbruger 
Georg L. og Marie Jepsen. G. 1917 i København med Ellen 
Margrethe Bagge, dtr. af redaktør Jakob B. og Gertrud 
Neermann.

L. voksede op i et vestjysk landbohjem og prægedes hele 
sit liv af kærlighed til landbefolkningen og dens tilværelse; 
men selv fik han efter forældrenes ønske en boglig uddan
nelse. Han tog studentereksamen i Ribe 1909 og blev 1916 
cand. mag. med historie som hovedfag. Allerede i sin studie
tid havde L. deltaget i det grundtvigske ungdomsarbejde, 
og det faldt ham naturligt at vælge en gerning i højskolens 
tjeneste. Fra 1917 var L. lærer ved Askov Højskole, men 
blev 1926 forstander på Rødding Højskole, som han i løbet 
af få år gjorde til en af de førende i landet og til et kultu
relt kraftcentrum i landsdelen. L. var selv en fremragende 
lærer i historie, samfundslære og dansk. Hans foredrag var 
sagligt velunderbyggede og engagerede, folkelige i bedste 
forstand. I tidens løb fik L. talrige tillidshverv, bl. a. i na
tionalt og historisk arbejde. Det kan nævnes, at han var 
medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjyl
land 1928-69, af redaktionen for Sønderjyske Årbøger 
1928-52 og af Historisk Samfunds skriftsserie 1939-69. I 
det nationalpolitiske arbejde gjorde L. sig bl. a. gældende 
som formand for Danske Samfund i Haderslev vesteramt 
1939-46 og fra 1957 for Sønderjysk Skoleforening, og i det 
hele taget samledes mange tråde i hans hånd, særlig i 
1940’erne. Også forholdene syd for grænsen fulgte L. op
mærksomt, og han blev en af drivkrafterne ved oprettelsen 
af Jaruplund Højskole 1950. I 1952 gik L. af som højskole
forstander og bosatte sig på den store marskgård Tanderup
gård ved Ribe, hvor han drev et mønsterværdigt landbrug.

Ved siden af sin krævende udadvendte virksomhed over
kom L. en omfattende og alsidig historisk forfattervirksom
hed. Det første store værk var den centrale kildeudgivelse 
af Sofus Høgsbros Brevveksling og Dagbøger, 1923-24, og 
til bd. IV af Det danske Folks Historie, 1928, skildrede han 
tiden 1533-88, et afsnit, der i omarbejdet form tryktes i
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Schultz’ Danmarkshistorie bd. Il, 1941. Men især blev L. 
engageret i arbejdet med den store Sønderjyllands Historie, 
som han var med til at redigere, og hvor han i bd. V, 1933, 
skrev om den politiske og nationale udvikling 1864-1920. 
Særlig for tiden op til 1900 fremskaffede og udnyttede L. 
et omfattende brevmateriale fra nordslesvigske politikere. 
Til Dansk Biografisk Leksikon, 1933-44, skrev L. 92 biogra
fier, især af sønderjyder, der viste hans evne til selv på be
grænset plads at give indtrængende personkarakteristikker. 
Denne evne kom også til udtryk i den fine biografi over Gu
stav Johannsen i Sydslesvig gennem Tiderne bd. III, 1949, 
og i talrige af hans foredrag, hvoraf han holdt ca. 4000 lan
det over, i de senere år også i radioen. Hans radioforedrag 
Seks engelske politikere udgaves 1961, og på 70-årsdagen i 
1960 udgav han et udvalg af taler og artikler med titlen Hi
storiker i Højskolens tjeneste. Hertil kommer talrige bidrag 
til bl.a. Rødding Højskoles elevskrift, historiske tidsskrifter 
og samleværker om højskolehistorie, Sønderjyllands historie, 
landbrugshistorie m. v. I sine senere år var han også med til 
at planlægge publikationerne fra Udgiverselskabet for Dan
marks nyeste Historie. Hovedværket fra L.’s otium er Askov 
Højskoles Historie 1865-1915, 1965, et grundlæggende værk 
om den danske højskoles historie i dens blomstringstid, bl. a. 
bygget på et omfattende beretnings- og brevstof. L. var et 
fremtrædende medlem af partiet Venstre og posthumt ud
kom hans bidrag til jubilæumsværket Venstre i 100 år bd. I 
(sammen med Arne Fog Pedersen) 1870-1901, 1970. - Pri
vatarkiv og samlinger i landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SJy Arb 1969, s. 254 ff, SJy MSkr 1969, s. 150 f, SprF 
Aim 1970, s. 127 ff, Hist T 12. rk., 4. bd., 1970, s. 508 ff, Mette 
Fog Pedersen: 25 år på højskole, u. år.

DA

Lund, Theodor Adler, lektor, f. 13. aug. 1882 i København, 
d. 1. feb. 1947 i Roskilde. Søn af birkedommer Adler L. og 
Mathilde Werrenrath. G. 1932 med Olga Iwanovna Ander
sen.
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L. var lærer fra Vordingborg Seminarium 1910 og senere 
uddannet som gymnastiklærer på Statens Gymnastikinstitut 
1915-16. Ved genforeningen blev han adjunkt ved Sønder
borg Statsskole, og han kom til at øve en betydelig indsats i 
det folkelige kulturarbejde. Han var 1923-31 formand for 
Sønderjysk Idrætsforenings hovedkreds for Sønderborg amt 
og var samtidig en meget benyttet foredragsholder. I Søn
derjysk Idrætsforening. Et bidrag til Skildring af dansk 
Ungdomsliv i Sønderjylland 1903-28, der udkom 1932, sam
lede han traditionsstof vedrørende den folkelige idræts ud
vikling i landsdelen samtidig med, at han udnyttede Sønder
jysk Idrætsforenings arkiv. Et udslag af hans politiske in
teresse var hans skrift Frihed og Fremskridt i dansk Politik, 
1927 og Strømninger i dansk Politik. Hans agitatoriske virk
somhed medførte, at besættelsesmagten 1941 krævede ham 
fjernet fra landsdelen, og han flyttede derefter til Roskilde.

Litt.: Dansk Idræt i Grænselandet, 1957, s. 300 f, Dansk Skole
stat IV, 1934, s. 347.

PKl

Mackeprang, Carl Mouritz Clod, nationalmuseumdirektør, 
historiker, f. 28. dec. 1869 på Riding, Felsted s., d. 9. marts 
1959 i Charlottenlund. Søn af forpagter Adam Magnus Jo
hannes M. og Anna Gomine Frederikke Krøyer. G. 1895 i 
Taps med Ingeborg Johanne Winther, dtr. af købmand Jens 
Peter W. og Frederikke Wagner, d. 1954.

Som 12-års dreng kom M. på Sorø Akademi. Hans fader 
ønskede senere, at han skulle vende tilbage til Sønderjylland 
for at blive student fra Flensborg og læse til læge på tyske 
universiteter, men han valgte at blive på Sorø, hvorfra han 
blev student 1888. Han tog magisterkonferens i historie 
1894 og fik universitetets guldmedalje det følgende år. Der
efter opholdt han sig i Rom til 1897 for at samle aktstykker 
til dansk historie i Vatikanarkivet. Efter sin hjemkomst blev 
han knyttet til Nationalmuseet som assistent. Tre år senere 
disputerede han for doktorgraden med et værk om dansk
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købstadsstyre fra Valdemar Sejr til Christian 4. Han ud
nævntes 1910 til chef for 2. afdeling, og ved Sophus Mül
lers afgang i 1922 blev han Nationalmuseets direktør. På 
mange måder kom han til at præge museets arbejde og ud
vikling, og det lykkedes ham at få den store byggesag ført 
igennem, så den nye bygning kunne indvies i 1938, mens 
han endnu var direktør.

De mange embedspligter hindrede dog ikke M. i at ar
bejde som videnskabsmand. Landsbykirker var det forsk
ningsområde, som stod hans hjerte særligt nær. I 1920 kun
ne han udsende bogen Vore Landsbykirker, og efter sin af
sked arbejdede han videre med disse emner, i 1941 kom 
Danmarks middelalderlige Døbefonte og i 1948 Jydske 
Granitportaler. Det var M., som mere end nogen anden 
skabte værket Danmarks Kirker, og det morede ham, at han 
som ældre kunne blive »studentermedhjælper« ved dette 
værk.

M. nød stor anseelse blandt sine kolleger og fagfæller, og 
han var formand for Den danske historiske Forening 1919- 
29 og for Det særlige Bygningssyn 1924-38.

Selv om M. fik sin egentlige livsgerning i Kongeriget, 
glemte han aldrig Sønderjylland. Hans værk Nordslesvig 
1864-1909, der udkom i 1910 og på tysk i 1912, var 
videnskabeligt set nybrud i jomfruelig jord. Han tilhørte 
kredsen omkring H. P. Hanssen og var nær ven af H. V. 
Clausen. Forud for afstemningen i 1. zone deltog han i den 
danske agitation og var en tid som sagkyndig knyttet til Den 
internationale Kommision i Flensborg. Som Hanssen og 
Clausen arbejdede han for en løsning på grundlag af den 
nationale selvbestemmelsesret.

Da A. D. Jørgensen døde i 1897, var det M., som sam
men med Aage Friis overtog den egentlige redaktion af 
Sønderjyske Arbøger, og efter få års forløb løste han denne 
opgave alene. Til årbøgerne skrev han, uden at hans navn 
kom frem, oversigter over historisk litteratur om Sønderjyl
land. Da Historisk Samfund for Sønderjylland blev opret
tet i 1922, var det naturligt, at M. blev valgt til medlem af 
styrelsen, et hverv han altid satte meget stor pris på. Så vidt 
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muligt deltog han i alle styrelsesmøderne, også efter at han 
i 1949 var blevet udnævnt til æresmedlem.

Da der som en del af 4. udgave af Trap: Danmark i 1929 
kunne udsendes et bind De sønderjyske Landsdele var det 
med M. og H. V. Clausen som udgivere. Han var bidrag
yder til Svend Dahl og Axel Linvalds værk Sønderjylland 
I—II, 1919, og til Festskrift til H. P. Hanssen, 1932.

Da man til Tønder bys jubilæum i 1943 ville udgive en 
beskrivelse af byens historie, »skrevet på videnskabeligt 
grundlag«, påtog M. sig at redigere dette værk, som blev i 
to bind. Selv skrev han i bd. 1, s. 46-124 et stort bidrag her
til: Tønder under Hertugstyre indtil 1713.

I Arbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 3. 
række, bd. 4, 1914, skrev M. om Sønderjyllands middelalder
lige Landsbykirker. Deres Forhold til samtidig dansk og tysk 
Arkitektur. Tre år før havde han sst. behandlet spørgsmålet 
om Spandet kirkes alder. Da embedsgemingen var slut, blev 
der tid til afhandlinger om sønderjyske emner, i Sønder
jyske Årbøger 1952 skrev han om Biskop Jørgen Hansen, 
sst. 1954 om Pastor Jacobsen i Skærbæk og de kirkelige 
myndigheder. Den mest omfattende afhandling fra disse år 
er en stor undersøgelse i årbøgerne 1945: Løgum Kloster 
og dets Gods. Den er på over 100 sider og bygger på ind
gående kildestudier.

Beskedenhed var for M. noget naturligt. Den mindskede 
ikke den respekt, der stod om denne rige personlighed, præ
get af kultur og stille humor. I forordet til sin bog om Nord
slesvig 1864-1909 skrev M.: »Måtte da denne bog blive taget 
for god som en rømningsmands håndsrækning til dem, der 
blev dernede«. I en artikel om M. fra 1929 skrev H. P. 
Hanssen om disse ord: »Men »rømningsmand« er kun den, 
der svigter sit folk. Skønt dr. Mackeprang var udvandret 
som syttenårig, kunne man dog også før verdenskrigen med 
fuld føje sige, at han levede midt i sit folk. Han delte vore 
sorger og bekymringer, han delte vor glæde og jubel, han 
var med i vort arbejde og vor kamp.«

Litt.: Københavns Universitets Program nov. 1900, SJy MSkr
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1954, s. 97-110, sst. 6, 1929, s. 81 f og 35, 1959, s. 69, SJy Arb 
1949, s. 143-150, sst. 1959, s. 201 f og 1961, s. 1-5.

JHv

Madsen, Jens, lærer, f. 18. april 1833 i Ure, Lejrskov sogn, 
d. 13. aug. 1907 i København. Søn af husmand Mads P. An
dreasen og Maren Jensdatter Pallesen. G. 1858 i Dalby med 
Else Cathrine Hiorth, dtr. af landmand Eskild Sørensen 
H. og Marie Cathrine Fallesdatter, d. 1901.

Efter flere ansættelser som huslærer kom M. til Jelling 
Seminarium, hvor han indtil 1856 blev uddannet som lærer. 
Herefter blev han først hjælpelærer i Starup, og endelig i 
1858 kom han til Sydslesvig som lærer i Ellund, Han ved 
sogn. Her begyndte han at indsamle folkeminder, som han 
dog ikke nåede at udgive, mens han boede i Sønderjylland. 
I 1864 blev nemlig M., der aktivt havde talt danskhedens 
sag, afskediget, og i stedet fik han ansættelse som lærer ved 
Københavns kommuneskoler. Her virkede han, fra 1885 
som viceinspektør, til han i 1906 blev pensioneret. I Køben
havn udgav M. i 1870 Folkeminder fra Hanved Sogn ved 
Flensborg, der hører til dansk folkemindevidenskabs klas
sikere. Af en anden art er Sanglege for den københavnske 
Børneverden, u. å.

Litt.: Poul Kürstein: Småting om Jens Madsen, SJy Arb 1971 s. 
90-104.

VP

Maibøll, Christian Hansen, lærer, f. 29. maj 1883 i Ulkebøl, 
d. 4. febr. 1962 i Jejsing. Søn af kådner og murer Hans 
Christian M. og Marie Dorthea Mathiesen. G. 1920 i Ribe 
med Maren Eline Svendsen, dtr. af smedemester Johannes 
S. og Stine Marie Delf s, Lintrup s., d. 1967.

Med læreruddannelse for øje søgte M. forberedelsesklas
sen i Åbenrå 1898-1900 og kom derefter på seminariet 
i Tønder, hvor han dimitteredes 1903. Fra 1903 til 1920 
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havde han ansættelse som enelærer i Mejlby, Lintrup s., 
men måtte afbryde lærergerningen, fordi han 1914 blev ind
kaldt.

Han såredes under et stormangreb og blev efter et lazaret
ophold hjemsendt kort før jul 1918 som løjtnant i reserven. 
Under sin lærervirksomhed i Mejlby blev han medarbejder 
ved Flensborg Avis og senere ved flere lokale blade. Han var 
stærkt interesseret i cykelsporten, skønt han ikke var aktiv 
i konkurrencesport. Han blev medarbejder ved forskellige 
fagblade, således Rad-Welt, Bühne und Sport, Illustrierter 
Radrennen-Sport og Deutscher Radfahrer. Han skrev en bog 
om Thorvald Ellegaard, 1914 og 1920, og om Dansk Bicykle 
Clubs Historie, 1881-1931. I 1920 fik han ansættelse ved 
Jej sing skoles danske afdeling, men en ørelidelse, han havde 
pådraget sig under krigen, medførte, at han måtte tage sin 
afsked i 1929. Med en enestående flid og akkuratesse viede 
han nu sine kræfter til slægtsforskning og lokalhistorie.

Allerede 1912 havde M. udgivet Jubilæumsbog til Sønder
borg Ringriderfest, og fra 1930’erne til M.’s død kom en 
lang række bidrag til Sønderjysk Månedsskrift, især om al
sisk lokal- og slægtshistorie. Også større slægtshistoriske 
værker udarbejdedes af M., f. eks. Maibøllslægten fra Als 
gennem 300 Aar, 1944, og Skotøjsfabrikant Jørgen Andre
sen Petersen og Hustru Meta Marie Frost. Deres Forfædre 
og Efterkommere, 1946. Endvidere leveredes fyldige bidrag 
til Personalhistorisk Tidsskrift, i 1959 således Familier og 
enkeltpersoner med gravsteder i St. Mariekirken i Sønder
borg og i 1961 artiklen om Sønderborgs borgmestre gen
nem tiderne. Til Robert Huhle (red.): Bogen om Als, 1956, 
skrev M. afsnittet om Sygdom og lægehjælp på Als i gamle 
dage. Et resultat af M.’s forskerflid er også den meget store 
samling slægtshistoriske manuskripter, der nu findes i lands
arkivet i Åbenrå.

Litt.: SJy MSkr 1962, s. 62 ff, SJy Årb 1962, s. 213 f.
WChr
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Marcussen, Anders Jensen, urmager, f. 31. marts 1844 i 
Tiset, Gram s., d. 26. jan. 1922 i Rødding. Søn af urmager 
Christian Gottlieb M. og Gyde Marie Haugaard. G. 1871 
i Vejen med Anne Kathrine Thomsen, dtr. af urmager Mads 
T. og Anne Marie Dall, d. 1917.

M. voksede op i Rødding og kom 1860 i urmagerlære i 
Haderslev, hvor han oplevede begivenhederne 1863-64. 
Hans indtryk herfra findes i Nordslesvigsk Søndagsblad 
1924, nr. 1-15 og i Haderslev-Samfundets årsskrift 1960. 
Efter nogle vandreår overtog M. i 1869 faderens forretning, 
som han arbejdede godt op. Han deltog efter 1890 i det na
tionale arbejde bl. a. som tillidsmand for Nordslesvigsk 
Skoleforening. Som ældre optegnede M. på ture i egnen, 
hvad folk huskede om gamle dage, og skrev 1912-14 i Dan
nevirke en række artikler, som senere udkom i bogform: 
Optegnelser fra Rødding By og Sogn, 1912, Optegnelser fra 
Skrave Sogn, 1913, og Optegnelser fra Lintrup og Hjerting 
Sogne, 1923. Bøgerne bærer præg af M.’s evner som fortæl
ler og har særlig værdi i skildringen af hverdagslivet på 
Røddingegnen, som det formede sig i halvtredsåret fra 1825 
til 1875.

Litt.: SprF Aim 1923, s. 109-11, Nordslesvigsk Søndagsblad 
1924, s. 103-04.

KN

Mathiesen, Mathias Cornelius, redaktør, f. 11. nov. 1853 i 
Vråby på Rømø, d. 17. febr. 1915 i Haderslev. Søn af lærer 
Hans Cornelius M. og Anna Hansen. G. 1887 i Skrave med 
Karen Andresen, dtr. af gårdejer Jep A. og Mette Marie 
Clausen, d. 1934.

M. var 1875-81 lærer ved den danske realskole i Haders
lev og blev, da de preussiske myndigheder lukkede skolen, 
ansat ved bladet Dannevirke. Som ansvarshavende redaktør 
fra 1883 måtte han udstå flere langvarige fængselsophold. I 
1900 ansattes M. ved bladet Modersmaalet, men måtte af 
helbredsgrunde gå af i 1904.
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I Sprogforeningens Almanak og i Modersmaalets Søn
dagsblad, som han ledede også efter sin afsked, skrev han 
en række bidrag under navnet Cornelius Vraaby, bl. a. en 
række nekrologer. I tidsskriftet Vor Fremtid skrev han 1907 
-09 en række oplysende og dagsaktuelle artikler om forhold 
i Sønderjylland under fremmedherredømmet. Endvidere 
skrev han i Harmonien 1849-1909, 1909, om den nationale 
forening i Haderslev.

Litt.: SprF Aim 1921, s. 70 f, Haabets Mænd, 1923, s. 185-90.
HF

Matthiessen, Carl Markus Andreas, arkivsekretær, f. 14. nov. 
1820 i Oversø, d. 1893 i København. Søn af pastor Iver M. 
og Helene Petersen. Ugift.

M. blev student fra København 1843 og tog året efter an
den eksamen. Nogen embedseksamen opnåede han dog al
drig, og hans videnskabelige dannelse var ikke stor.

Han blev 1850 stipendiar i Gehejmearkivet, hvor han 
1853 blev udnævnt til arkivsekretær og inspektor på læse
salen. Den lille, lidt skæve mand »med det skægløse, rynkede 
ansigt, og det vældige buskede hår« var en yderst tjenstvil
lig hjælper for publikum, og han var den eneste i Gehejme- 
arkivet, som var fortrolig med arkivalierne fra og om her
tugdømmerne. I januar 1886 faldt han og brækkede benet. 
Han genvandt aldrig sin fulde førlighed og blev derfor af
skediget med pension. Han var dog fortsat knyttet til Ge
he jmearki vet som honorarlønnet medarbejder.

M. fik kun skrevet et par mindre artikler: Slesvigske Her
redssegl er trykt i Slesvigske Provindsialefterretninger IV, 
1863, Die Käseproduction in Eiderstedt im 17. Jahrhundert 
i Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauen- 
burgische Geschichte XX, 1890. Større fortjeneste har han 
indlagt sig som udgiver, først og fremmest af aktstykker til 
Helsingørs historie, udgivet som særtryk med titlen Diplo
matarium Helsingoranum, 1861-66, og af aktstykker om 
kannikekollegiet i Haderslev, også særskilt med titlen Diplo- 
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matarium collegii canonicorum Hadersleviensium, 1856. M. 
var en flittig samler af materiale til belysning af hertugdøm
mernes historie, og hans afskrifter, ordnet i 59 numre, er en 
meget benyttet samling, der har værdi for studiet af hertug
dømmernes historie.

Litt.: A. D. Jørgensen: Udsigt over de danske Rigsarkivers Histo
rie, 1884, s. 128 og 165, Meddelelser fra det kgl. Geheimearkiv 
og det dermed forenede Kongerigets Arkiv, 1886-1888, s. 60 f, 
A. Thiset i Fra Arkiv og Museum, 1916-17, s. 27-30, Fortid og 
Nutid, 1921, s. 61-63 med oversigt over indholdet af hans sam
linger.

JHv

Matzen, Henning, professor, f. 28. dec. 1840 i Rebbjergskov, 
Satrup s., d. 18. juli 1910 i Ronneby. Søn af væver Mar- 
quard Nicolaj M. og Anna Hansen. G. 1907 i København 
med Helga Nicoline Bryde, dtr. af grosserer Johan Peter 
Thorkelin B. og Thora Augusta Brandt, d. 1930.

M. tog 1859 studentereksamen fra Flensborg Latinskole 
og blev 1864 cand. jur. i København. Han gjorde hurtigt 
videnskabelig karriere og udnævntes allerede 1870 til pro
fessor. I de følgende 40 år blev M. ophavsmand til et om
fattende og alsidigt juridisk forfatterskab, særlig inden for 
statsretten. Som medlem af Landstinget 1879-1902, fra 
1894 som formand herfor, blev M. kendt som en fremtræ
dende højrepolitiker og Estrupministeriets ihærdigste for
svarer.

Af M.’s forfatterskab skal særlig fremhæves hans afhand
linger om optantsspørgsmålet, bl. a. Danske Undersaatters 
traktatmæssige Retsstilling i Frantz v. Jessens Haandbog i 
det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, 1901, Die nord- 
schleswigsche Optantenfrage, 1904, og Das Indigenatsrecht 
im Wiener Frieden, 1906, samt to artikler i Sønderjyske Ar
bøger 1905 og 1906. Med skarpsindighed argumenterede han 
heri for, at alle der i 1864 havde dansk indfødsret i Dan
mark eller i hertugdømmerne, måtte bevare den i Danmark, 
Slesvig, Preussen og senere i hele Tyskland. Omend dette 
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synspunkt aldrig anerkendtes fra tysk side, leverede M/s ar
bejder gode argumenter for de nordslesvigske politikere i 
optantspørgsmålet, og H. P. Hanssen holdt sig i nær kon
takt med M. i dette anliggende.

Litt.: Troels G. Jørgensen: Tre professorer. Goos, Nellemann, 
Matzen, 1958, Hist T 8. rk., 3 bd., s. 79 f, SprF Aim 1911 s. 86 
ff.

DA

Michelsen, Mads, amtslæge, f. 23. okt. 1873 i Skodborg, d. 
9. sept. 1958 i Åbenrå. Søn af gårdejer Jacob M., Kolstrup 
og Karen Møller. G. 1908 i Åbenrå med Ingeborg Hansen, 
dtr. af købmand i Åbenrå Lorentz H. og Ingeborg Jacob
sen, d. 1941.

M.’s hjem på Lille Kolstrupgård var et af danskhedens 
samlingssteder. Hans fader var i en årrække formand for 
Sprogforeningen. M. blev student fra latinskolen i Haders
lev 1894 og studerede derefter medicin i Heidelberg, Kiel 
og Berlin, hvor han 1899 tog lægeeksamen. I Berlin tog han 
initiativ til oprettelsen af den sønderjyske studenterforening 
S.St. og var de dansksindede studenters leder. Efter nogle 
udddannelsesstillinger, hvorunder han tog sin doktoreksa
men, nedsatte han sig 1902 som praktiserende læge i Åben
rå. Efter genforeningen blev han amtslæge i Åbenrå amt og 
var endvidere i nogle år formand for den sønderjyske læge
forening. I Åbenrå byråd repræsenterede han i to årtier Det 
konservative Folkeparti. Især havde museet, hvis formand 
han var, hans interesse. Han deltog i udgravninger og ind
samlede genstande til museets søfarts- og kulturhistoriske 
afdelinger. M. var 1924-40 kasserer for Historisk Samfund 
for Sønderjylland, og han var 1920-50 formand for Frede- 
riksklubben, hvis historie han skrev både ved 75- og 100- 
årsjubilæerne, 1923 og 1948. Endvidere skrev han den lille 
bog Omkring »Tressuren« og »Det blinde Æsel«, to gamle 
huse i Åbenrå. Han oversatte og bearbejdede H. Schlaikiers 
bog om den åbenråske søfarts historie og forsynede den med
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et stort tillæg, 1929. Om den åbenråske skibsfart skrev han 
endvidere en artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1940, hvor
ved han fik lejlighed til at berette om Abenrå-skibet Vikings 
krigsforlis samme år. M. havde med store samlinger af an
tikviteter næsten omdannet sit hjem til museum. Især sam
lede hans interesse i de senere år sig om de åbenråske sølv
smede; men han nåede ikke at skrive den bog om dem, som 
han havde planlagt og samlet materiale til.

Litt.: Erindringer om skoletiden i Haderslev i Had Samf 1949 og 
om studenterlivet i Berlin i Åbenrå Statsskoles Elevforenings års
skrift 1943, SprF Aim 1959, s. 75 f, SJy Arb 1958, s. 293 f.

PKI

Moos, Peter Hansen, sognepræst, f. 26. nov. 1863 i Ullerup, 
d. 11. jan. 1959 i Åbenrå. Søn af gårdejer Peder Hansen M. 
og Mette Marie Fuglsang. G. 1887 med Martha Andrea 
Christiane Brammer, dtr. af senere højskoleforstander Hans 
Asmus B. og Dorå Marie Kirstine Ottine Ross, d. 1936.

M. blev som sønderjyde af fødsel student fra Haderslev 
Læreres Skole i København. Han hørte med andre ord til 
det slægtled, som man har betegnet som håbets mænd. Ef
ter teologisk embedseksamen i 1887 var han præst på Ny
ord ved Møn og på Bornholm, hvorefter han i 1896 kom til 
Nr. Nebel i Vestjylland. I 1921 kom han til Kliplev, hvor 
han virkede til 1934. Han tilbragte derefter sit otium i 
Åbenrå.

M. har især beskæftiget sig med Sønderjyllands gamle 
kirkesalmebøger, om hvilke han skrev en for den tid nyttig 
oversigtsartikel i Sønderjyske Arbøger 1909. Som sogne
præst i Kliplev syslede M. med sit sogns kultur- og perso
nalhistorie, fortrinsvis ud fra samtaler med egnens folk og 
ved studier af kirkebøgerne, der dengang beroede ved em
bederne. En frugt af denne syssel er nogle småartikler i Søn
derjysk Månedsskrift, samt en række håndskrevne hæfter, 
der nu findes i landsarkivet i Åbenrå.

HVG
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Møller, Arne, præst, seminarieforstander, f. 20. sept. 1876 i 
Velling ved Ringkøbing, d. 5. feb. 1947 i Haderslev. Søn af 
sognepræst Theodor Kristian Fabricius M. og Laura Petrine 
Elisabeth Johnsen. G. 1905 i Birkerød med Dorothea Louise 
Elisabeth Monrad, dtr. af sognepræst J. H. M. og Louise 
Brandt.

M. blev teologisk kandidat i 1900 og virkede derefter i 
nogle år som højskolelærer og forstander, senere som præst. 
I 1929 blev M. forstander for Jonstrup Seminarium og i 
1937 for Haderslev Statsseminarium.

På mødrene side var M. af islandsk slægt og havde som 
følge heraf en særlig interesse for islandske forhold. 1916 
var han medstifter af Dansk-islandsk Samfund og var dets 
formand til sin død. Også hans videnskabelige forfatterskab 
har tilknytning til Island og omhandler især islandsk kirke
lig litteratur fra protestantisk tid. I 1919 udgav han Sønder
jylland efter 1864, der giver en let og populær indføring i 
først og fremmest den nationale og politiske kamp efter 
1864.

Litt.: Islandsk Årbog 1946-47, 1948 s. 3-23, Højskolebladet 
1947, s. 80 f, Arne Møller, Præst, Seminarieforstander, dr. theol. 
& phil., Haderslev 1947.

HF

Møller, Peder Jensen, lærer, redaktør, f. 7. juni 1866 i Bæk, 
Nustrup s., d. 26. jan. 1928 i Åbenrå. Søn af skræddermes
ter og bly tækker Jens Pedersen M. og Karen Kjestine 
Kruse. G. 1898 med Marie Theresia Agnes Ewald, Neu- 
Ruppin, Brandenburg. Ægtesk. opl. G. 2° 1909 i Åbenrå 
med Marie Auguste Jensen, dtr. af manufakturhandler Pe
ter Christian J. og Christine Margarethe Bruhn, d. 1961.

M. dimitteredes fra Haderslev Seminarium 1890, blev 
andenlærer i Egernsund, senere enelærer i den nye skole i 
Østerby på Kegnæs og endelig førstelærer i Avnbøl 1901- 
06, da han blev afskediget af tyskerne. Fra 1907-14 var M. 
journalist ved Hejmdal, og i 1914 overtog han ved A. Svens- 
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sons indkaldelse til 1. verdenskrig redaktionen af Dybbøl- 
Posten. I afstemningstiden deltog M. i agitationsarbejdet i 
Mellemslesvig, og efter genforeningen underviste han ved 
Åbenrå danske borgerskole. I sin fritid virkede han ved op
rettelsen af det daværende Åbenrå amtsmuseum, som ind
rettedes i nogle små rum i en sidefløj til amtshuset. M. kata
logiserede og opstillede samlingerne under yderst trange 
pladsforhold, virkede ivrigt for forøgelse af samlingerne og 
deltog i arbejdet med udgravning og fredning af oldtids
minder.

M. har i 1905-08 leveret bidrag til Sundeved Annonce 
Tidende, bl. a.: Folkesagn fra Sundeved, Sundeved i gamle 
dage, Brødrene på Phillipsborg og Kajborgen (om Kegnæs). 
Til Sønderjysk Månedsskrift har M. skrevet småstykker af 
folkloristisk indhold samt et par artikler om mosefund og 
om istidsaflejringer.

EM

Møller, Thorvald Frederik Johan, forretningsfører, borgmes
ter, f. 16. sept. 1858 i Flensborg, d. 17. sept. 1923 i Haders
lev. Søn af landmåler Jens M. og Hansine Kristine Laurid- 
sine Hansen. G. 1881 i Toftlund med Maren Hybschmann, 
dtr. af gårdejer Peter Thode H. og Anna Margarethe 
Schmidt, d. 1928.

Efter at have været ansat ved amtsretten i Toftlund blev
M. i 1900 forretningsfører for Den Nordslesvigske Brand
forsikringsforening for rørlige Ejendele i Haderslev, hvor 
han i november 1919 blev medlem af magistraten og fra 
juni 1920 til 31. marts 1922 var byens anden danske borg
mester. M. modtog som borgmester den 10. juli 1920 kong 
Christian 10., men blev i sin korte borgmestertid en om
stridt mand og udsat for megen kritik.

M. var stærkt interesseret i vor landsdels historie og skrev 
i 1907 en lille pjece om brandforsikringsforeningen og i 
1913 på grundlag af sin færden omkring i landsdelen Paa 
Strejftog i Amtet.
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Litt.: Dannevirke 18., 19. og 24. sept. 1923.
OC

Mørk Hansen, Mounts, se Hansen, Mounts Mørk.

Nielsen, Frede, redaktør og minister, f. 5. maj 1891 i Alsø, 
Randers amt, d. 16. juni 1954 i København. Søn af gård
ejer Konrad Nielsen og Anna Rasmussen. G. 1920 i Alborg 
med Tekla Sørensen, dtr. af stabssergent S. I. Sørensen og 
Christine Larsen.

N. arbejdede i sin tidligste ungdom ved landbruget og 
var 1912-14 elev på Askov Højskole. Efter studierejser i 
udlandet blev han journalist ved Nordjyllands Social-Demo- 
krat 1917-23, redaktionssekretær ved Vestsjællands Social- 
Demokrat 1923-25 og 1925-30 redaktør af det socialdemo
kratiske blad i Nykøbing F. I 1930 overtog N. ledelsen af 
den sønderjyske partipresse, og han fik hurtigt en stærk po
sition i landsdelens arbejderbevægelse som folketingsmand 
I. P. Nielsens nærmeste medarbejder. N. blev en ledende 
skikkelse i bekæmpelsen af nazismen og udførte et vigtigt 
nationalt, folkeligt arbejde bl. a. som stifter af Arbejderbe
vægelsens sønderjyske Landsforening i 1938. I 1943 afløste 
han I. P. Nielsen som folketingsmand, og efter 1945 funge
rede han som sit partis ekspert i Sydslesvigspørgsmål. N. var 
endelig kirkeminister 1947-sept. 1950 og trafikminister sept, 
-okt. 1950.

N.’s vigtigste historiske arbejde er bogen Fra Udmark til 
Forpost. Den sønderjyske Arbejderbevægelses Historie, 
1938. Denne velskrevne bog er et pionerarbejde i udforsk
ningen af den sønderjyske arbejderbevægelses historie fra 
1870’erne op til 1938, bl. a. bygget på mundtlige beretnin
ger, forskellige private samlinger og forfatterens egne op
levelser, men for tiden før 1920 naturligvis begrænset af, at 
N. ikke har benyttet det vigtige stof i den preussiske ad
ministrations arkiver. Desuden skal nævnes Danmark i Be-
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sættelsestiden, 1946, og I. P. Mindebogen, 1953. Dette min
deskrift om I. P. Nielsen var N. med til at redigere, og han 
skrev heri det største og vægtigste bidrag: Mennesket og 
politikeren.

Litt.: Sønderjyden 17. juni 1954, SprF Aim 1956, s. 66 ff.
DA

Nielsen, Mads Henrik, præst, historiker, f. 24. feb. 1867 i 
Plovstrup, Jemved s., d. 7. feb. 1948. Søn af gårdejer Niels 
N. og Abelone Pedersen. Ugift.

N. blev student i 1887 og teologisk kandidat i 1893. I det 
følgende år blev han lærer ved Efterslægtsselskabets skole i 
København, og virkede her, indtil han i 1902 blev udnævnt 
til sognepræst i Kvong og Lyne sogne i Vestjylland. Fra 
ung havde han været optaget af Sønderjylland, interesseret 
i sønderjysk historie. Allerede i 1895 kunne han i Sønder
jyske Arbøger publicere sin første artikel med sønderjysk 
emne, Godske Rantzau og Selvejerne i Lø Herred. Det var 
derfor »for ham noget af et eventyr, en Guds gave, der blev 
rakt ham, da han 54 år gammel af kongen blev kaldet til 
sognepræst i Skrydstrup«, har hans efterfølger i Skrydstrup 
sagt om han. I 1934 tog han sin afsked, og de sidste år af 
sit liv tilbragte han i Åbenrå, ivrigt optaget af historiske stu
dier, især i landsarkivet. Selv da han var blevet næsten 
blind, blev han ved med at skrive eller diktere.

I 1908 blev han medlem af Historisk Samfund for Ribe 
Amts bestyrelse, og flere af hans artikler handler om for
hold i Ribe amt, Vestjyske Skoleforhold er publiceret i Fra 
Ribe Amt 1909, og hans artikel Fattiggaarde i Ribe Amt er 
trykt sst. 1934. Fattigvæsenet var iøvrigt hans ynglingsemne 
som historiker. I Sønderjyske Arbøger skrev han 1933 om 
fattig- skole- og kirkeforhold i Gråsten. Allerede i 1895 og 
1897 havde han i Aarbog for dansk Kulturhistorie publice
ret to afhandlinger om Fattigplejen i Danmark, og hans 
hovedværk som historiker blev Fra slesvigsk Fattigvæsens 
Fortid, der kom i 1944 og især omfatter tiden fra 1736 til 
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1864. Bogen er bygget på et omfattende trykt og utrykt 
kildemateriale og vil altid være et vigtigt værk, når det gæl
der om at belyse de fortvivlede sociale forhold i sønderjyske 
landsogne. Næst efter fattigvæsnet var det vestslesvigsk hi
storie, som blev genstand for hans historiske virke. Den sto
re afhandling om Stormfloden 1634 er trykt i Sønderjyske 
Årbøger 1900 og 1901.1 samme tidsskrift for 1897 har han 
udgivet en række vestslesvigske grandevilkår. Et andet be
tydningsfuldt værk er den store artikel om de kongerigske 
enklaver i Fra Ribe Amt 1922. Hans sidste artikel, trykt ef
ter hans død, er fra en af de vestslesvigske egne, der stod 
ham særligt nær, og hedder Fra Ballum Enge. Den udkom 
i Sønderjysk Månedsskrift, hvortil han også tidligere havde 
ydet bidrag.

N.’s historiske arbejder bygger altid på indgående under
søgelser, hans fremstilling er objektiv og redelig, klar og let
fattelig. Som præst var han ikke blot højt agtet, men elsket 
af sine menigheder, få har vel været bedre sjælesørger end 
han, der forstod at vinde menneskers fortrolighed og tillid. 
Det er sagt om ham, »at han var en af dem, der altid går, 
som de gik kongebud«. N. havde et rigt lune og en udpræ
get sans for det humoristiske i livet og hos mennesker. Han 
kunne også blive vred. Det skete engang, da han var blevet 
bedraget og narret af en mand, han havde overøst med vel
gerninger. En god ven kom på besøg. Han citerede Kingo: 
»Store Helgen også haver Adams kød og klæder på«. Det 
hjalp ham med det samme, og N. fortsatte selv med Kingos 
vers: »Deres høje himmelgaver de i lerkar bære må«.

Litt.: Årb Ribe 1946, s. 137^15, SJy MSkr 1948, s. 67 f.
JHv

Nissen, Nis, gårdejer og sparekassedirektør, f. 5. aug. 1862 i 
Nordborg, d. 7. feb. 1947 sst. Søn af gårdejer Peter N. og 
Synned Jessen Klyhn. G. 6. nov. 1884 i Nordborg med Ma
ren Petersen Sarsgaard, dtr. af gårdejer Peter Hansen S. og 
Dorothea Marie Iversen, d. 1937.
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N. var 1879-80 elev på Ryslinge Højskole og 1883-84 på 
Lyngby Landbrugsskole. I 1884 overtog han sin fødegård, 
som han, bl. a. kendt som en dygtig kvægopdrætter, drev in- 
til 1913.1 1920 blev han direktør for Nordborg Sparekasse, 
for hvilken han siden 1899 havde været bogholder. N. blev 
både før og efter genforeningen betroet mange tillidshverv 
inden for landbrug, kirke og nationale foreninger. Mest 
kendt er hans virksomhed som sekretær for Den nordsles
vigske Vælgerforening 1896-1910, fra 1906 var han tillige 
kasserer.

N. var medlem af styrelsen for Historisk Samfund for 
Sønderjylland 1922-41 og derefter foreningens æresmedlem. 
Hans historiske interesse og viden gav sig udslag i adskillige 
artikler i nordslesvigske dagblade og tidsskrifter. Her skal 
nævnes Fra Als i fyrrerne, Sønderjyske Arbøger 1925, Om 
de politiske Forhold paa Als 1848, sst. 1927, og De Natio
nale Forhold paa Nordals i min Ungdom, Festskrift til H. P. 
Hanssen, 1932.

Litt.: Højskolebladet 1942, s. 471, sst. 1947, s. 125-27, SprF Aim 
1948, s. 76-78, Hejmdal 4. aug. 1922 og 4. aug. 1932, Dybbøl- 
Posten 5. aug. 1922.

IS

Novrup, Hans Peter Hansen, amtsskolekonsulent, f. 10. maj 
1889 i Lyngså ved Sæby, d. 9. juli 1970 i Sønderborg. Søn 
af lærer Hans Peter N. og Oliane Madsen. G. 1914 med 
Ingrid Larsen, dtr. af gårdejer J. P. Larsen og Birthe Lar
sen, Laugsø.

Som treårig flyttede N. med sine forældre til Alslev på 
Varde-egnen, hvor slægten både på fædrene og mødrene si
de gennem flere generationer havde haft sit hjemsted. Da 
der hørte et ret stort jordbrug til embedet, blev drengen 
tidligt sat til det praktiske arbejde, og efter konfirmationen 
var han i 2 Vi år landbrugsmedhjælper, hvad der dog ikke 
havde hans interesse. Han kom da vinteren 1906-07 på A- 
skov Højskole. 11911 dimitteredes han fra Jonstrup Semina- 
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rium og blev efter nogle vikarår andenlærer i Lundtofte. Fra 
1916-20 var han enelærer i Måløv og fik efter genforenin
gen ansættelse som leder af øvelsesskolen i Tønder og blev 
samtidig seminarielærer med matematik, regning og skriv
ning som hovedfag. I 1942 blev han beskikket censor i dis
se fag. Fra 1937 til 1959 var han amtsskolekonsulent for 
Åbenrå og Sønderborg amter, og han udførte her med sine 
store pædagogiske og administrative evner et værdsat ar
bejde i skolens tjeneste.

N. blev medudgiver af Landsbyens Regnebog, Den nye 
Læsebog, Den danske Sang, Lærebog i praktisk Regning for 
Seminarier. Af historiske artikler har han bl.a. i Kulturelle 
Forhold i Sønderjylland 1920-1942,1943, skrevet om Folke
skolen i de sønderjyske Landsdele.

Litt.: SprF Aim 1971, s. 145 f.
WChr

Nørgaard, Lars Peter, lærer, senere sparekassebestyrer, f. 10. 
feb. 1843 i Høm ved Ribe, d. 27. dec. 1917 i Gramby. Søn 
af gårdejer P. Hansen, Høm. G. 1870 i Nustrup med Inge
borg Marie Berg, dtr. af landboelsmand Mogens Hansen B. 
og Birthe Maria Lund, Jegerup Mark, d. 1888.

Efter lærereksamen fra Jelling Seminarium i 1862 blev 
N. lærer i Roager. I 1866 udnævntes han til lærer i Gabøl 
og kirkesanger i Nustrup. Her virkede han i 32 år, men i 
1898 måtte han tage sin afsked, dog med pension. I sine sid
ste arbejdsår var han forretningsfører for Sparekassen for 
Gram og Nybøl godser. Efter afrejsen fra Gabøl skrev han 
et lille hæfte på 32 s.: Fra Nustrup Sogn, en hilsen til sine 
mange venner fra tiden i Gabøl. Det lille, velskrevne hæfte 
indeholder en oversigt over jordbundsforhold, oldtidsminder 
og færdselsveje i Nustrup sogn. Der fortælles om kroer og 
vadesteder langs oksevejen og om studedrift, inden jernba
nen blev anlagt. Desuden er der kostelige »molbohistorier« 
om folk fra Gabøl samt nogle overleveringer fra Nustrup 
sogn.
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Litt.: L. S. Ravn: Danskuddannede folkeskolelærere i Nordsles
vig under preussisk styre, 1966, s. 76.

EM

Ohrt, Ferdinand Christian Peter, adjunkt, f. 17. nov. 1873 på 
Sandbjerg, Sottrup s., d. 5. dec. 1938 i København. Søn af 
godsinspektør Andreas Nicolai Christoph O. og Christine 
Caroline Koch. Ugift.

Efter en god privatskolegang sendtes den unge sønder
jyde på Sorø Akademi, hvor han tog studentereksamen 
1892. På Københavns Universitet studerede O. teologi, men 
følte ikke kald til at blive præst og tog derfor 1901 skole
embedseksamen i historie og dansk, hvorpå han blev ad
junkt ved sin gamle skole. Allerede 1914 pensioneredes O. 
dog på grund af tuberkulose, og resten af sit liv tilbragte 
han i København med studier, fra 1920 tillige med forelæs
ninger på universitetet over finsk og østeuropæiske sprog. 
I tiden 1902-15 skrev O. bøger og artikler om finsk historie 
og litteratur. En populær fremstilling, O. gav af dette emne i 
Sønderjyske Årbøger 1912, viste tydeligt, at hans sympati 
for finnerne bl.a skyldtes lighed mellem deres og sønder
jydernes situation under tysk herredømme. I disse år fore
tog O. også sprogstudier i det sydligste dansk, nedfæl
det i Fra den yderste Sproggrænse, 1919, som behandlede 
det uddøende Fjoldemål i Sydslesvig. Hans samhørighed 
med sønderjyderne motiverede også hans udgave af Ud
valgte sønderjyske Folkesagn, 1919, som en festgave til de 
sønderjyske børn i anledning af genforeningen. Sin største 
indsats øvede O. som folkemindeforsker, hvor han fik euro
pæisk navn som udforsker af trylleformler. Det var igennem 
studiet af finske folkeminder, at O.’s interesse vaktes også 
for dansk magi. O. udgav Danmarks Trylleformler I—II, 
1917-21, og 1922 kom både hans Trylleord og disputatsen 
De danske Besværgelser imod Vrid og Blod. Hans senere 
værker var Gamle danske Folkebønner, 1928, og hovedvær
ket Da signed Krist -, 1927. O.’s hovedtese gik ud på, at de 
kristne forestillinger havde haft overordentlig betydning for 
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de mytologiske og magiske overleveringer fra overgangsti
den mellem hedenskab og kristendom. Han holdt på, at 
forestillingerne ikke var nogen lærd symbolik, men at de 
havde en lavkirkelig, naiv oprindelse.

Litt.: SJy Arb 1939, s. 152-59.
JW

Oldsen, Johannes, redaktør og politiker, f. 13. april 1894 i 
Klokris, d. 1958 i Lindholm. Søn af gårdejer Jacob O. og 
Ingeborg Christine Andresen. Ugift.

O. besøgte gymnasiet i Husum og havde først ansættelse 
i bankfilialer i Husum og Neumünster. Efter verdenskrigen, 
som O. deltog i, drev han en tid moderens gård samtidig 
med, at han deltog i afstemningskampen på dansk side. O. 
arbejdede for at få de danskorienterede nordfrisere aner
kendt som en selvstændig national folkegruppe og søgte i 
disse bestræbelser støtte hos flere etniske grupper i Europa, 
derunder vestfriserne i Holland, og i mindretalsunionen i 
Geneve. Han agiterede for sine tanker om frisisk egenart 
i sit eget blad Der Schleswiger, der udgaves fra Nibøl, men 
måtte opgives efter tysk tryk i 1925. I 1923 havde O. op
rettet den frisisk-slesvigske forening, hvis formand han var 
til sin død, efter 1945 under navnet Foreningen for natio
nale Frisere (Foriining for nationale Frashe). O. var fra 1925 
medlem af kredsdagen for Sydtønder amt og i en kort peri
ode efter 1945 konstitueret landråd.

Til L. P. Christensen (red.): Slesvig delt..., 1922, bidrog
O. med afsnittet om afstemningen i Frisland. Senere be
handlede han Frislands historie i en bredere sammenhæng i 
et bidrag til Morten Kamphovener (red.): Sydslesvig gen
nem Tiderne, bd. 2, 1948.

EBr

Petersen, Carsten Jensen, præst, f. 1. juni 1871 i Gallehus,
Møgeltønder s., d. 25. feb. 1943 i Åbenrå. Søn af snedker
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Peter Andreas P. og Ane Kirstine Jensen. G. 1903 i Møgel
tønder med Emma Anna Catharina Petersen, dtr. af lærer i 
Haderslev Nicolaus Thomas P. og Henrika Dorothea Catha
rina Jespersen, d. 1943.

Efter skolegang i Toghale og privat forberedelse kom P. 
1887 til latinskolen i Haderslev, hvorfra han dimitteredes 
1893. Efter studier i Kiel og Berlin, læste han en tid teologi 
i Erlangen, og efter en kort Sturm und Drang-periode be
stod han eksamen i Kiel 1899. Uddannelsen i praktisk 
præstegerning fandt sted hos den indremissionske leder, pa
stor Nie. C. Nielsen i Sommersted, og P. modtog her ind
tryk, der blev bestemmende for hele hans fremtidige virke 
som præst. Efter ordinationen 24. sept. 1900 tiltrådte han 
stillingen som dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg, 
hvor han samlede en trofast menighed. I Brarup, hvor han 
fra 1903 én gang om måneden prædikede på dansk, be
gyndte hans historiske og kirkelige forfatterskab. Han skrev 
artikler om sognets historie til kirkebladet og blev medar
bejder ved Kirchen- und Schulblatt og ved Nordslesvigsk 
Søndagsblad, hvor han bl.a. skrev om »danskeåndens stor- 
mænd«. Det lille embede gav ham god tid til studier over 
Søren Kierkegaards filosofi, og han havde næsten afsluttet en 
afhandling om dette emne, som skulle have givet ham den 
tyske teologiske doktorgrad, da han 1911 måtte forlade Bra
rup for at blive præst i Magstrup. Forinden havde hans over 
for generalsuperintendent Th. Kaftan åbent erkendte danske 
sindelag hindret ham i at blive provst i Tønder nørre prov
sti. P. blev nu medarbejder ved Sædekornet, der var den 
nordslesvigske Indre Missions talerør; men samarbejdet med 
dennes leder, pastor Hans Tonnesen, Hoptrup blev kun 
kort, idet Indre Mission splittedes på grund af nationale og 
teologiske uoverensstemmelser. Som formand for Fællesfor
bundet af kristelige Ungdomsforeninger i Nordslesvig og 
som redaktør af Børnenes Søndagsblad og Kristeligt Ung
domsblad blev der lagt betydelige arbejdsbyrder på P. i kri
gens trange år. I den tid skrev han også digtsamlingen Mit 
Land, der udkom 1919. Heri tolkede han sin kærlighed til 
hjemstavnens historie og natur i flydende og skønne strofer.
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Som præst deltog han ikke i grænsestriden; men hans ind
stilling var, at hele Sønderjylland - eller i hvert fald landet 
til Danevirke - burde genforenes. Han blev medlem af det 
kirkelige udvalg af 1921, der skulle ordne den endelige over
gang til dansk kirkelovgivning; men derefter trak han sig, 
vel nok skuffet over, at han ikke fandtes værdig til en dansk 
provstetitel, tilbage fra deltagelse i det offentlige liv. Desto 
mere tid blev der til historiske studier. En bog om hans for
gænger i embedet i Magstrup Peder J. Wandal udkom 1924, 
og en afhandling om billedskæreren Hans Dreyer publice
redes i Sønderjyske Arbøger 1927. Sst. offentliggjordes 1933 
hans afhandling om Søren Kierkegaard og Nordslesvig, et af 
hans betydeligste arbejder. Da han af helbredsmæssige 
grunde 1932 måtte søge sin afsked, kunne han som pensio
nist i Åbenrå med større intensitet fortsætte sine kirkehisto
riske studier i det nyoprettede landsarkiv, hvor han næsten 
blev en daglig gæst. I disse år blev hans hovedværk Slesvig
ske Præster skrevet og udgivet for egen regning 1938. Dybt
gående studier er forudsætningen for denne i et kærnefuldt 
sprog skrevne sønderjyske kirkehistorie, som helt er præget 
af P.’s personlighed og åndelige ståsted. Af størst værdi er 
skildringen af den periode, hvor han selv på fremtrædende 
plads tog del i det kirkelige arbejde. Her har hans beretning 
primær kildeværdi. Også bogen om de Slesvigske Landsby
kirker bygger på meget omfattende arkivstudier. Især skri
ver han om kirkernes inventar og deres vedligeholdelse, 
mindre om deres arkitektur. Bogen udkom 1941 som en 
samling af en række afhandlinger i Sønderjyske Arbøger, 
hvoraf den første om kirkerne i Haderslev provsti kom 
1931. For sine afhandlinger om kirkerne modtog han Dansk 
Historisk Fællesforenings pris. Han var ved sin død 1943 
langt fremme med forarbejderne til en bog om sønderjyske 
præstegårde; men kun et enkelt kapitel, der handler om 
præstegårdene i almindelighed, har med mindre ændringer 
kunnet publiceres efter hans død i Sønderjyske Arbøger 
1946.

Litt.: SprF Aim 1944, s. 94 f, Jens Holdt: Carsten Petersen.
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Dansk slesvigsk præst, SJy Arb 1961, sst. 1943, s. 203-07, erin
dringer i Had Samt 1946, s. 7-18.

PKI

Petersen, Hans Friedrich, præst, f. 3. juni 1898 i Oldenburg, 
Holsten, d. 3. dec. 1966 i Sønderborg. Søn af bogtrykker 
Magnus Christian P. og Ellen Bothilde Petersen. G. 1924 
med Ingeborg Busk Rasmussen, dtr. af fabrikant Fred. Ras
mussen og Margrethe Busk, Odense. Ægtesk. opl. G. 2° 
1958 i Oversø med Johanne Katrine Kristensen, dtr. af 
gårdejer Kristen K. og Martine Andersen.

I 1900 flyttede den dansksindede familie Petersen fra 
Holsten til Åbenrå, hvor faderen blev typograf ved H. P. 
Hanssens blad Hejmdal. Efter skolegangen først i borger
skolen, senere fra 1908 i realskolen tilbragte P. sommeren 
1914 på Vester Vedsted efterskole for at lære rigsdansk, og 
han kom herefter til København for på Efterslægtsselskabets 
skole at nå frem til studentereksamen.

Mødet med den kristne ungdomsbevægelse K.F.U.M. og 
dennes leder, pastor Olfert Ricard gjorde ham til en bevidst 
kristen og 1917 begyndte han sit teologiske studium, under 
hvilket især kirkehistorien fængslede ham takket være de to 
professorer Valdemar Ammundsen og Oskar Andersen. Han 
var nogle år medarbejder ved dagbladet Hovedstaden og fik 
1922 den aldrig glemte oplevelse at være tolk og sekretær 
for Albert Schweitzer under dennes besøg i Danmark. I 
1924 blev han præsteviet og knyttedes som medhjælper til 
Grøndalskirken i København; men fra nytår 1926 blev han 
dansk præst i Sydslesvig. Her øvede han sin livsindsats i 
skiftende embeder: Andenpræst ved Helligåndskirken i 
Flensborg indtil 1933; præst for landsdistrikterne - »i sog
nekirker, skoler, krosale, sovekamre og andre steder Syd
slesvig over« sagde han selv - indtil 1937. Derefter var P. 
førstepræst i Flensborg til 1950, førstepræst for hele Syd
slesvig 1946-50 og resten af sin tid præst i Satrup. Med sin 
beherskelse af fire sprog, dansk rigsmål og sønderjysk, tysk 
og plattysk evnede P. at komme ind alle steder.
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Flertallet af de nuværende danske menigheder i Sydsles
vig skylder hans pionerarbejde deres eksistens.

Blandt de mange tillidshverv, P. efterhånden fik, skal 
nævnes, at han fra 1936 sad i styrelsen for Historisk Sam
fund for Sønderjylland og siden 1956 var sydslesvigsk amts
formand for samme samt en inspirerende leder af forenin
gens kirkehistoriske udvalg.

Dette sidste skal ses i sammenhæng med, at han, præsten, 
også var forsker, historiker og skribent med hovedvægt lagt 
på Sydslesvigs kirkehistorie. Hans forfatterskab indledtes 
1918, da den tyveårige student udgav den lille bog om hjem
stavnen: Toner fra den søndre Vang. Siden kom bogen om 
Claus Harms, 1928, og de to bøger, der supplerer hinanden: 
Helligaandskirkens danske Menigheds Historie. Danske i 
Sydslesvig, 1933, og skildringen af hans eget virke de første 
tyve år I Krig og Fred, 1946. Til disse knytter sig afhand
lingerne i Sønderjyske Årbøger: Kirkeligt Samfund for 
Flensborg og Omegn, 1933, Fra Flensborg danske Præste- 
gaard o. 1864, 1942, og udgivelsen af Flensborg-degnen 
H. M. Toftes breve 1864-67, 1957. Endnu en bog - Fra 
sydslesvigske Præstegaarde, 1938, skildrede gennem præste
breve til T. A. Regenburg kirke- og folkelivet imellem de 
slesvigske krige; denne mand tegnede P. et fint portræt af i 
afhandlingen A. Regenburg og Sønderjylland, Sønder
jyske Årbøger 1936. I andre afhandlinger skildrede han en 
række fremtrædende personer i slesvigsk kirkeliv: Biskop
perne Jacob Fabricius den Ældre - med senere udgivelse af 
hans selvbiografi - Stephan Klotz, Thomas Clausen og U. S. 
Boesen, præsten i Bov, Thomas Hoyer Jensen og bonde
konen i Kassø Amalie Nielsen, der lagde grunden til den 
nordslesvigske salmebog. Det 18. århundredes pietisme ind
tager en særlig plads i P.’s forfatterskab. Han skildrer be
vægelsens forløb i Flensborg, beskriver en af dens vigtigste 
frugter, de sønderjyske vaj senhuse, fortæller om en af dens 
mest originale skikkelser i Sydslesvig, læreren A. J. Henne- 
berg og fremdrager biskop G. J. Conradis visitatsspørgsmål 
1740.1 værket Flensborg Bys Historie, 1953-55, behandlede 
han de skiftende perioders kirkelige forhold, ligesom han i
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Sydslesvig gennem Tiderne, 1946-49, skildrede samme emne 
over en bredere front. Desuden var han bl.a medudgiver af 
Sydslesvigs Kirkekalender, 1948-52, og medarbejder ved 
Dansk Biografisk Leksikon.

Det var velfortjent, at Christian Paulsen-Prisen blev ham 
tildelt 1966 — en anerkendelse af hans virke for slesvigsk 
historieforskning og for danskheden i Sydslesvig.

Litt.: Dansk Historikere 1965, 1966, s. 131-32, SprF Aim 1968, 
s. 113 f, SJy Arb 1967, s. 312-15, SJy MSkr 1967, s. 61-65, sst- 
1968, s. 163-78, sst. 1972, s. 39-52.

US

Petersen, Jakob, overbibliotekar, f. 25. jan. 1884 i Varnæs, 
d. 9. nov. 1952 i Åbenrå. Søn af gårdejer Hans Peter P. og 
Ingeborg Møller. G. 1923 i København med Edith Christine 
Henriette Pedersen, dtr. af møbelhandler Hans Christian P. 
og Jacobine Marie Henriette True.

P. blev efter konfirmationen nogle år ved landbruget og 
var fra 1910-13 elev på Askov Højskole. Det var hans agt at 
blive frimenighedspræst eller journalist; men efter et års 
uddannelse ved biblioteksvæsenet i København, hvor han 
samtidig fulgte dr. L. Moltesens historiske undervisning, 
blev han knyttet til Sprogforeningen. Fra 1916-18 var han 
indkaldt til tysk krigstjeneste, blev derefter H. P. Hanssens 
privatsekretær og senere sekretær for Vælgerforeningens 
valgkontor i Åbenrå. Efter genforeningen blev han på ny 
Sprogforeningens sekretær og deltog i nyorganisationen af 
det danske biblioteksvæsen, og fra 1923 til sin død var han 
leder af Det sønderjyske Landsbibliotek i Åbenrå. Efter 
H. P. Hanssens død 1936 blev han formand for Sprogfor
eningen og har æren for, at den blev udbygget til en lands
omfattende organisation. Efter hans opfattelse burde det 
sproglige og folkelige være grundlæggende for udviklingen 
i et grænseland, og i talrige foredrag ud over hele landet 
gjorde han rede for sine synspunkter. Under Sydslesvig
debatten efter 1945 vendte han sig imod Oktober-noten 
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og dens efter hans mening negative og formelle fejltagelser. 
P. har skrevet bogen Skamlingsbanken 1843-1943, 1943, 
en redegørelse, som står i forbindelse med begivenhederne 
på dette historiske samlingssted. Desuden redigerede han 
bogen Kulturelle Forhold i Sønderjylland 1920-42, 1943, 
og skrev selv heri om foreninger og forsamlingshuse. I 
Sprogforeningens årsberetninger har han skrevet en række 
betydningsfulde afhandlinger om sproglige og grænsepoli
tiske forhold. I Grænsevagten skrev han 1951 om selvbe
stemmelsesretten, og i Sprogforeningens Almanak har 
han, foruden artikler med folkelige emner, skrevet en række 
nekrologer over kendte sønderjyder.

Litt.: SprF Aim 1954, s. 65-67, Sprogforeningens årsberetning 
1955, s. 27-30.

MK

Petersen, Thade Hans Marius, frimenighedspræst, f. 22. nov. 
1866 i Toftum på Rømø, d. 20. sept. 1949 i Haderslev. Søn 
af gårdejer Christen P. og Kjestine Ingeborgline Manø. G. 
1898 i Åbenrå med Ida Helene Andresen, dtr. af bager
mester Richard A. og Anna Kjestine Friis, d. 1926. G. 2° 
1928 i Haderslev med Ingrid Cathrine Søholm Jensen, dtr. 
af gårdejer og rebslager Mads J. og Bodil Marie Pors, d. 
1971.

P. uddannedes på præsteseminariet i Krop. Han blev i 
1884 underlærer og fungerede som sådan i Ballum i IV2 år. 
Efter sammenstød med kredsskoleinspektøren tog han til
bage til Krop, hvor han studerede 1886-91. Ved H. P. 
Hanssens hjælp opholdt han sig derefter et år i Danmark. 
Her gik P. på højskole og fulgte desuden bl.a. forelæsninger 
på Københavns Universitet. I 1892-94 var han huslærer hos 
den kendte J. N. H. Skrumsager i Københoved; men kreds
skoleinspektøren nedlagde forbud mod, at han underviste. 
H. P. Hanssen ansatte ham da som redaktør ved Hejmdal, 
først i Åbenrå 1894-1900 og senere i Rødding 1900-05, 
hvor P. bl.a. også udgav og redigerede Nordslesvigsk Børne- 
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blad. I 1905 blev P. kaldet til præst ved frimenigheden i 
Haderslev. Denne stilling beklædte han indtil 1940.

P.’s omfattende aktivitet inden for frimenighedsbevæ
gelsen og inden for kirkelige og nationale områder i det hele 
taget afspejles i hans mange tillidshverv. Han var redaktør 
af Den nordslesvigske Kirkesag 1907-19, medredaktør af 
Menighedsbladet 1919-29, redaktør af Søndagslæsning 
1930-39, sekretær for Historisk Samfund for Sønderjylland 
1923-37 m.m.

P. var en flittig forfatter af artikler og afhandlinger 
med kirkeligt, politisk og historisk indhold, især i Hejm- 
dal, Højskolebladet, Sprogforeningens Almanak og Sønder
jyske Årbøger. På det kirkelige område skal fremhæves hans 
hovedværk: De Sønderjyske Frimenigheders Historie, 1924. 
På det politiske område kan specielt nævnes hans referater 
af de danske årsmøder i Sønderjylland 1902-14, Sønder
jyske Årbøger 1903-14, og hans årsoversigter over Sønder
jylland 1923-33, sst. 1924-34. P.’s historiske virksomhed 
var især centreret omkring fødeøen. I Sønderjyske Årbøger 
1903-06 publiceredes Rømø: Et bidrag til Øens Historie og 
Beskrivelse. Emnet fulgtes senere op i flere artikler. Blandt 
hans øvrige historiske afhandlinger i Sønderjyske Årbøger 
kan nævnes: Jakob Skrumsager, 1925, Slaget i Listerdyb 
16. maj 1644, 1936, samt udgivelsen af L. B. Poulsens Erin
dringer i Festskrift til H. P. Hanssen, 1932, med fortsæt
telse i Sønderjyske Årbøger 1936.

Litt.: SJy Årb 1949, s. 265-71, Højskolebladet 1949, s. 434-38, 
SprF Aim 1950, s. 81-85.

IS

Poulsen, Marten Refslund, gårdejer, f. 27. okt. 1874 i Bov
lund, Agerskov s., d. 10. juli 1960. Søn af frimenighedspræst 
Laurids Bertelsen P. og Kjestine Refslund. G. 1900 med 
Maria Jessen, dtr. af partikulier i Kolding Christian Moritz 
J. og Henriette Petrea Brodersen, d. 1963.

Efter at være hjemmeundervist kom P. 15 år gammel på 
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Skibelund Efterskole, og senere var han både på Askov og 
Vallekilde. Efter praktisk uddannelse og et halvt års ophold 
på en skole i Krop blev han 1896 optaget på Landbohøj
skolen i København, hvorfra han tog eksamen som land
brugskandidat 1898. Uddannelsen fortsattes ved landbohøj
skoler i Halle og Berlin, sidstnævnte sted bl.a. med agrar
historikeren M. Sering som lærer. En kort tid søgte han 
praktisk uddannelse på kongerigske mejerier og blev deref
ter 1900 ansat som konsulent for Mejeriforeningen for 
Nordslesvig og for nogle landboforeninger. Samtidig blev 
han redaktør af Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende. 
Han opgav dog dette arbejde for at blive praktisk land
mand, fra 1902-06 i Stenderup ved Rødding og fra 1906- 
12 på Skovgård ved Åbenrå.

Ved Nordslesvigsk Kreditforenings oprettelse 1909 blev 
han landbrugskyndig direktør, men allerede 1914 købte han 
igen en gård i Bovlund. Også P. måtte med i verdenskrigen 
og har levende berettet om sine oplevelser på østfronten i 
sine erindringer. Efter 1920 blev hans landbrugsfaglige 
skoling udnyttet på forskellig måde. Han blev bl.a. medlem 
af Jordfordelingskommissionen, af bestyrelsen for Lånekas
sen for Sønderjylland og af Akkordudvalget for Haderslev 
Amt. P. tog gerne ordet i forsamlinger; men især blev han 
kendt som skribent. I Hejmdal og Højskolebladet har han 
skrevet om historiske, politiske og økonomiske emner. I 
Sønderjyske Årbøger skrev han 1909 om Laust Arnum, 
1914 om Nybyggerforeningen for det vestlige Slesvig og 
1941 om En landsby i midten af Sønderjylland (Bovlund). 
Til det store H. P. Hanssen festskrift bidrog han 1932 med 
en afhandling om Hans Krügers samtidige i Haderslev Ves
teramt. Halvt memoirer er hans afsnit af Sønderjysk Mejeri
forenings jubilæumsskrift 1943, og dette gælder også hans 
første bog: Minder, 1949. Med fremragende talent beretter 
han om sin hjemstavn og dens mange særprægede person
ligheder, og også i hans Erindringer, 1955 og 1957, er der 
vigtige bidrag til landsdelens historie i de sidste årtier af 
fremmedherredømmets tid og i mellemkrigsårene. Han 
skrev et marvfuldt dansk, rigt krydret med anekdoter.
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Litt.: SprF Alm 1961, s. 112 f, M. Refslund Poulsen: Minder. 
Person- og Folkelivsskildringer fra Nordslesvig, 1949, samme 
Erindringer I-II, 1955 og 1957, samme: Tanker og Stemninger 
hos en Nordslesviger, i Svend Dahl og Axel Linvald: Sønderjyl
land II, 1919, s. 52-60.

PKl

Raben, Jens, museumsinspektør, f. 14. marts 1880 i Toft
lund, d. 18. feb. 1960 i Sønderborg. Søn af købmand 
Jens Peter R. og jordemoder Mathilde Høyer. Gift 1911 i 
Sønderborg med Elisabeth Brigitte Margrethe Sisseck, dtr. 
af sadelmagermester Johan Christian S. og Anna Marga
retha Sørensen, Sønderborg, d. 1967.

R.’s far døde, før sønnen blev født, og hans mor flyttede 
sammen med sin svigermor til Øsby, hvor hun virkede som 
jordemoder til sin død 1896.

R. flyttede ved moderens død med sin farmor til en on
kel, lærer og degn Sørensen i Hygum. Farmoderen var en 
stærk personlighed med levende interesse for naturen, histo
rien og kunsten, og hun påvirkede R. stærkt. Allerede som 
12-årig udførte han en række endnu bevarede skitser af 
oldtidsminder. R. uddannedes som boghandler i Haderslev 
og kom så til København, hvor han arbejdede i forlags
virksomhed. Han kom i nær kontakt med unge historisk og 
litterært interesserede, deltog i deres sammenkomster og 
diskussioner med unge forfattere, bl.a. Johs. Jørgensen, og 
var på flere rejser så langt som til Italien og Nordafrika 
mod syd, Norge og Spitzbergen mod nord. Det var således 
en berejst og velorienteret ung mand, der vendte tilbage til 
Slesvig som medhjælper hos boghandler Martin i Christians
feld. Efter nogle år her og i Åbenrå blev han 1908 forret
ningsfører ved Sonderburger Zeitung. I 1915 indkaldtes 
han som soldat, men indlagdes snart på lazaret og hjem
sendtes efter længere sygeleje.

R. kom tidligt ind i historisk arbejde med udgivelse af en 
arkæologisk vejviser 1905, kontakt med museet i Kiel og 
deltagelse i Johanne Mesdorffs udgravninger. I 1908 med- 
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virkede han ved stiftelsen af en lokal Altertumsverein, nu: 
Historisk Samfund for Als og Sundeved, hvor han straks 
valgtes ind i bestyrelsen, og her forblev han til 1958. Han 
blev »samlingsleder«, idet et af foreningens hovedformål 
var oprettelsen af en lokalhistorisk samling. Fra 1921, da 
museet var blevet overtaget af amt og by, og til 1956 var han 
bestyrelsens sekretær, og endelig var han i to år foreningens 
formand.

Som »samlingsleder« blev R. skaberen af museet i Søn
derborg. Ved starten fandtes overhovedet ingen samling, 
men dels modtog R. straks flere gaver, dels bevilligede 
kredsdagen 2.500 mark til køb af en stor oldsagssamling. 
Allerede 4 måneder efter åbnedes den første udstilling. I 
1910 opdeltes samlingen i de tre hovedområder, der havde 
R.’s største interesse: oldtid, folkeminder og de slesvigske 
krige. 1914 lykkedes det at sikre store dele af den tyske 
»Düppel-Gedächtnis-Ausstellung«, og nu var pladsbehovet 
på ny akut, samtidig med at museet var ved at overstige Hi
storisk Samfunds kræfter. Disse problemer fandt deres løs
ning i 1920, da museet flyttede ind på Sønderborg Slot, og 
amtet gik aktivt ind i museets drift, mens R. ansattes som 
museumsinspektør. Gennem 47 år, til 1955, opbyggede og 
ledede han det museum, hvis rige samlinger er resultatet af 
hans utrættelige indsats. Han gennemførte dels en række 
udgravninger, bl.a. Brovold og vikingegravpladsen ved Ret
ting, dels en række restaureringer, især af stenalderdysser.

Hans kendskab til egnen var minutiøst og hans registre
ringer, bl.a. af over 100 skålsten, af største betydning. Hans 
nære kontakt med egnens befolkning førte også til opbyg
ningen af den store kulturhistoriske samling.

R.’s arbejde strakte sig ud over det snævert museale. Sam
men med postmester M. O. Ræder og oberstløjnant K. Bok- 
kenheuser stiftede han Komiteen til Rejsning af Mindesten 
for Faldne i de slesvigske Krige, der gennemførte rejsning 
af utallige mindesten overalt i Dybbøl-området. Han med
virkede også ved oprettelsen af en lokalkomite for Dan
marks Naturfredningsforening og tog initiativ til en række 
historiske og naturhistoriske fredninger. R. blev tidligt en
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flittig skribent. Fra 1912 udgik en jævn strøm af artikler med 
historiske emner fra hans pen, både på dansk og tysk. Han 
leverede især artikler til Heimatblätter 1913-45 og Sønder
jysk Månedsskrift 1931-57, og da Historisk Samfund påbe
gyndte skriftserien Fra Als og Sundeved var han bogstave
lig talt eneforfatter af 39 hefter indtil 1960. Hertil kommer 
et stort antal artikler andre steder. Endelig gav R.’s interesse 
for natur og kunst sig udslag i en enorm produktion af teg
ninger og akvareller. Museet, de mange artikler og de utal
lige akvareller er blivende vidnesbyrd om R.’s indsats for 
hjemstavnens historie.

Litt.: Fra Als og Sundeved, 1958, s. 9-27, Jens Raben - Et min
deskrift, 1960, s. 5-10, med bibliografi s. 207-213, SJy Arb 
1960, s. 267 f.

JSl

Randrup, Jakob Carl Jensen, rektor, f. 7. feb. 1884 i Hvam, 
d. 12. dec. 1968 i Silkeborg. Søn af gårdejer Jens Peter Jen
sen og Nielsine R. G. 1914 i Silkeborg med Edith Lauritzen, 
dtr. af grosserer Lauritz Christian L. og Maria Aggerbeck.

R. blev student fra Viborg Katedralskole i 1902 og tog 
skoleembedseksamen i 1909 med fagene historie, dansk og 
engelsk. Efter at have beklædt lærerstillinger ved Gudum- 
holm Realskole, Th. Langs Skole og Esbjerg Gymnasium 
blev R. i 1917 adjunkt ved Horsens Statsskole, hvorfra han 
1. aug. 1920 kaldtes som lektor til Sønderborg Statsskole. 
Han var således med til at opbygge skolen fra dens begyn
delse og var en myndig inspektor. I august 1930 blev R. ud
nævnt til rektor ved Tønder Statsskole, hvor han virkede til 
sommeren 1954.

Af historiske arbejder fra R.’s hånd kan nævnes: P. Hiort 
Lorentzen og Stændervalget i 1841 i Sønderborg Statsskoles 
Årsskrift 1930, der har særlig værdi ved oplysningerne om 
de lokale forhold i Sønderborg, og artikler i Tønder Stats
skoles jubilæumsskrift 1935, 1945 og posthumt 1970.

Litt.: Tønder Statsskoles Jubilæumsbog 1970, s. 55 f, 211.
KF
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Rasmussen, Karl, lærer og historisk skribent. F. 9. aug 1884 
i Krungerup ved Sakskøbing, d. £4. juli 1955 i Askov. Søn 
af parcellist Jørgen Rasmussen og Johanne Rasmusdatter. 
G. 1913 med Margrethe Hvidtfeldt, dtr. af møller Niels 
Henriksen og Ane Marie Madsdatter.

R. fik sin første uddannelse ved landbruget. Han var elev 
på Ørslev Højskole 1904 og tog lærereksamen fra Vording
borg Seminarium 1909. I tre år var han derefter lærer på 
Kerteminde Højskole og fra 1912-14 drev han frie univer
sitets- og arkivstudier, så han senere kunne skrive: »Jeg lær
te engang mit håndværk hos Erslev«. Derefter var han lærer 
på seminariet i Vordingborg og tog studentereksamen i 
1918. Aret efter rejste han som mange andre danske lærere 
til Sønderjylland for at lede Agerskov Efterskole. Her vir
kede han kun i få år, efter hans egen mening fordi der var 
uvilje mod ham på grund af hans politiske opfattelse. Han 
ville dog blive i Sønderjylland, søgte - og fik - stilling som 
lærer i Astrup lidt vest for Skærbæk. Her blev han til 1938, 
da han opgav lærergerningen og flyttede til Askov. Han var 
herefter optaget af skribent- og foredragsvirksomhed.

Allerede tidligt begyndte K. at skrive historiske afhand
linger, i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og As
sens Amter I, 1914, s. 128-73 om Vissenbjerg Selvejere, i 
Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Aarhus Stift IX, 
1916, s. 192-96 om »Oprøret« i Skanderborg 1791, i Lol- 
land-Falsters historiske Samfunds Aarbog 1915, s. 16-49 
om Ole Villumsen og Vestensborg Bønders Frihedskamp 
og sst. bd. V, 1917, s. 29-73 om krongodserne på Lolland- 
Falster. I samme årbog behandlede han 1933 spørgsmålet 
om krongods og selvejere på Lolland-Falster. En landbrugs
historisk interessant lille afhandling De saakaldte Marseller 
publicerede han i Historisk Tidsskrift 8. række, bd. 5, 1914- 
15. Marseller er det samme som mark sølv, og gennem sine 
studier over forholdene i Vissenbjerg var han blevet i stand 
til at belyse spørgsmålet om marsellernes størrelse på Fyn.

Arene i Astrup blev en rig tid for R. som skribent. Han 
var medarbejder ved Højskolebladet, hvor han bl.a anmeld
te nyere tysk historisk litteratur, og ved Dansk Udsyn. I
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1935 udgav han Sønderjylland 1920-35, hvori han gav en 
god oversigt over udviklingen i Nordslesvig og Sydslesvig. 
Fremstillingen er ikke kronologisk, men opdelt efter emner. 
R. har lagt stor vægt på at skildre den økonomiske udvik
ling, herunder landbrugets vilkår. Som skolemand behand
lede han også skoleforholdene udførligt. Bogen blev mod
taget med velvilje og kom et par år senere i nyt oplag. Mær
keligt nok kom K. kun til at skrive ganske få artikler om 
sønderjyske historiske emner, bl.a. i Sønderjysk Måneds
skrift XVI, 1939-40, s. 12-16 om sproget i de danske vider 
og vedtægter, som er skrevet på højtysk.

R. var en stor beundrer af Vestslesvigs så forskelligartede 
natur og af det rige fugleliv. Han skrev et par småartikler 
om Foraar og Fugle i Vestslesvig i Sønderjysk Månedsskrift 
XIV, 1937-38, s. 170-75, og Før Løvfald sst. XV, 1938-39, 
s. 69-73. En række historiske beretninger og iagttagelser af 
Vestslesvigs natur og fugleverden er samlet i den lille char
merende bog Fra Vesterkanten, der kom i 1929.

Litt.: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog, 1935, s. 29- 
41.

JHv

Refslund, Christen Petersen, redaktør, f. i Birkelund s. 12. 
aug. 1897, d. 31. okt. 1970 i Sønderborg. Søn af Peter Pe
tersen R. og Anna Ludvigsen Gram. G. 1920 i Asminderød 
med Anna Frandsen, dtr. af gårdejer Jens F. og Anna Kir
stine Jørgensen.

Efter ophold på Særslev og Askov højskoler blev R. 
elev ved Modersmaalet-Dannevirke i Haderslev. Han del
tog halvandet år i verdenskrigen og blev derefter fra 1918- 
20 medarbejder ved dagbladet Hovedstaden i København. 
Efter genforeningen blev han medarbejder ved Flensborg 
Avis, først som lokalredaktør i Padborg og Tønder og der
efter til sin død sit blads lokale repræsentant i Sønderborg, 
en opgave han varetog med stor flid og interesse. Han var 
en dygtig referent, og som varmsindet fædrelandsven var 
han altid parat til at tjene den danske sag og nordisk sam- 
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virke. Han fik overdraget flere tillidshverv, var formand for 
Turistforeningen, for de danske soldaterforeningers lokal
afdeling og medlem af bestyrelsen for Dybbøl Mølle. Som 
skribent var han stærkt optaget af forholdene i Sydslesvig. 
Han udgav 1945 tobinds-værket Fem Aar med bidrag fra 
mange penne, Liv og virke i vort Grænseland 1920-60, 
1961, Danmark til Tak og Ære, 1970, og pjecen Træk af 
Sønderborg Garnisons Historie, 1942.

Litt.: SprF Aim 1972, s. 126-28.
MK

Refslund Poulsen, Marten, se Poulsen, Marten Refslund.

Regenburg, Theodor August Jes, embedsmand, f. 20. april 
1815 i Åbenrå, d. 7. juni 1895 i København. Søn af anden
præst Jacob R. og Anna Theodora Barbara Wetsche. Ugift.

R.’s fader døde allerede 1821, og da familiens kår var 
trange, blev R. opdraget hos pastor Prehn i Bjolderup. I 
1829 blev han elev på Sorø Akademi, hvor han blev stærkt 
påvirket af sin historielærer, den senere gehejmearkivar C. 
F. Wegener, som bibragte ham en fast overbevisning om 
Danmarks ret i det slesvigske spørgsmål. Han vandt sig her 
blandt de unge en skare venner, hvoraf flere senere støttede 
ham i hans slesvigske politik. Han blev student 1835 og ju
ridisk kandidat 1841. Aret efter blev han knyttet til Danske 
Kancelli som volontør og var samtidig privatsekretær hos 
P. C. Stemann. 1 1848 overgik han til Justitsministeriet. Den 
9. august 1849 blev den unge jurist kaldt til et møde hos 
kabinetssekretær Tillisch. Det kom til at bestemme hele 
hans fremtid. Tillisch var blevet udpeget til dansk medlem 
af bestyrelseskommisionen for Slesvig og ville nu have R. 
med som sekretær. Samme aften afrejste de pr. skib, og den 
12. august ankom de til Flensborg. Aret efter blev Tillisch 
overordentlig regeringskommissær. Ledelsen af alle kirke-,
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skole- og undervisningssager blev underlagt R., og da Mi
nisteriet for hertugdømmet Slesvig blev oprettet 1851, over
gik R. hertil. Han havde fortsat de samme sagsområder, der 
1852 blev henlagt under 3. departement med R. som chef.

Fra 1849 til sin afsked i 1864 fik R. en meget stor indfly
delse på den kirkelige og kulturelle udvikling i Slesvig. Han 
er således sprogreskriptemes fader, og han kunne senere 
udtale, at »der skete den gang ikke andet i Slesvig, end hvad 
jeg ville«. I de første år efter 1864 var han optaget af for
handlinger om at aflevere arkivalier til Preussen i henhold 
til § 20 i fredstraktaten. Dette arbejde var dog langtfra af
sluttet, da han i 1870 blev udpeget tü stiftamtmand over Ar
hus stift med sæde i Skanderborg. Under sin 24-årige em- 
bedsgeming her viste han klarhed og praktisk sans, retfær
dighed og kærlighed til mennesker.

I nogle biografiske optegnelser udtaler R., at han har hen- 
givet sig »til videnskabelige studier navnlig i fædrelandets og 
i særdeleshed i Slesvigs historie. Jeg har ikke kunnet bringe 
disse til den fuldendelse, som udkræves til selvstændig pro
duktion, men jeg har fremmet adskillige herhen hørende 
arbejder«. Her kan bl.a. nævnes C. F. Allens to binds værk 
om det danske sprogs historie i Slesvig. Enkelte ting har R. 
dog publiceret. I Danske Samlinger 1867-68 udgav han to 
aktsstykker om oprettelsen af et universitet i Flensborg 
1634, og i Historisk Tidsskrift 3. række, bind 5, 1866-67, 
publicerede han en brevveksling mellem grev Reventlow og 
grev C. Moltke. Det er også kendt, at han er den egentlige 
udgiver af Meddelelser om Begivenhederne i Slesvig siden 
den preussisk-østerrigske Invasion, 1864. Han nød betyde
lig anseelse i historiske kredse og var fra 1862 medlem af 
Det kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, 
og 1879 blev han æresdoktor ved Københavns Universitet.

I sit testamente bestemte han, at en betydelig sum skulle 
anvendes til oprettelse af Det Regenburgske Legat for Stu
diet af nordisk, specielt sønderjysk Historie.

Litt.: Stiftamtmand Dr. phil. Aug. Regenburg. Et Hundredaars- 
minde, 1915, H. Hjelholt: Den danske Sprogordning og det
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danske Sprogstyre i Slesvig mellem Krigene 1850-64, 1923, 
SJy Arb 1936, s. 1-42, Z Sch-H Gesch 1924, s. 494 f.

JHv

Ries, Thomas Christian, manufakturhandler og kommunal
politiker, født 19. feb. 1855 i Åbenrå, død 19. nov. 1923 
sst. Søn af farver Clement Christian Ries og Helene Marie 
Løbger. G. i Åbenrå 1879 med Marie Theodora Davidsen, 
dtr. af købmand og rådmand Johan D., Åbenrå, og Anna 
Magdalene Bruhn, d. 1923.

R.’s fader var en af de danske forkæmpere i byen, mens 
han selv gennem sit ægteskab fik tilknytning til hjemme- 
tyske kredse. Sin uddannelse fik han i Tyskland, og i nogle 
år havde han en forretning i Plön. I begyndelsen af 1890’ 
erne overtog R. en manufakturforretning i Åbenrå. I 1898 
blev han byrådsmedlem, 1903 rådmand, og 1906-19 var 
han viceborgmester. Han indtog en nationalt mæglende 
holdning og var modstander af den preussiske tvangspoli
tik. I 1919 sluttede R. sig åbent til det danske parti. I 1922 
var han en af stifterne af Historisk Samfund for Sønderjyl
land og blev dets kasserer. R.’s hjemstavnskærlighed fik ham 
til at fordybe sig i Åbenrås fortid, især det 17. århundrede. 
Af hans tyske og danske produktion skal nævnes Aus Alt- 
Apenrade. »In und urn St. Nicolai«, 1914, og Fra Aabenraa 
Byting, i Sønderjyske Årbøger 1923. I Zur Geschichte des 
Namens der Stadt Apenrade, i Unsere Heimat Nordsleswig, 
1912, afviste han tidligere tyske tolkninger af byens navn.

GJ

Riis, Jep Hansen, gårdejer, f. 21. sept. 1861 i Barsmark, Løjt 
s., d. 6. sept. 1934 sst. Søn af gårdejer Hans Jessen R. 
og Ellen Jepsen. G. 1891 i Løjt med Johanne Claussen, dtr. 
af gårdejer Claus C. og Jessine Toft, d. 1941.

R. blev født på gården Styrtom i Barsmark. Allerede 
som barn mistede han sine forældre, og gården blev bortfor- 
pagtet. I 1882 brændte fødegården, der ikke blev genopbyg- 
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get; men R. købte en mindre nabogård og lagde jorden der
til. R. var en begavet mand, der vel ikke skulle have været 
landmand, da landbruget ikke havde hans store interesse. 
Han var dygtig både til håndens og åndens syssel. Han byg
gede selv en vejrmølle, byggede sig en båd, lavede sig et 
godt fotografiapparat og var en dygtig billedskærer, hvilket 
især kom til udtryk i et pragtfuldt udskåret orgel, som han 
selv byggede.

Men hans hovedinteresse var hjemstavnens historie. Han 
granskede gamle dokumenter, der fandtes på egnens gårde 
og fik også lejlighed til at gøre arkivstudier i København. 
R. kom i forbindelse med danske historikere som Sophus 
Müller, Axel Olrik og Evald Tang Kristensen, der også gæs
tede hans hjem. Både Dansk Folkemindesamling og Sted
navneudvalget har fået gode bidrag fra ham.

I 1914 skrev han flere hjemstavnshistoriske artikler i 
Hejmdal, i 1916 blev de samlet og udgivet i en lille bog 
Sagn, Overtro og gamle Fortællinger fra Løjt Sogn. Des
uden havde han samlet stof til en Kronik over Løjt Sogn 
med ypperlige fotografier bl.a af nu forsvundne gårde. Det 
viste sig desværre ikke muligt at få den udgivet, og samlin
gen ligger nu på landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SprF Aim 1936, s. 79 f.
JH

Rossen, Rasmus Peter, bankdirektør, f. 19. marts 1858 i 
Holbøl, d. 15. juni 1928 i Tønder. Søn af inderste Peter Jes
sen R. og Kjestine Jensen. G. 1885 i Daler med Ellen Jes
sen, dtr. af lærer Hans Møller J. og Ane Kjestine Bundesen, 
Toghale, Møgeltønder s., d. 1905. G. 2° i Møgeltønder med 
Caroline Hansen, dtr. af kniplingshandler Ditlev H. og Ca
roline Feddersen, d. 1934.

R. dimitteredes 1880 fra Tønder Seminarium og var i tre 
år ansat ved Kløjing skole. I 1883 trådte han ud af statens 
tjeneste og blev leder af Juhlers danske realskole i Åbenrå. 
Da myndighederne lukkede denne, begyndte han sin journa- 
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listiske løbebane hos sin svoger Jens Jessen ved Flensborg 
Avis, hvor han navnlig redigerede det udenrigspolitiske stof. 
I 1889 blev han udgiver af Nordslesvigsk Søndagsblad. I 
1901 fik han direktørstillingen i den nyoprettede Tønder 
Landmandsbank, og ved hans ansættelse fik danskheden på 
egnen en værdifuld støtte. Han blev en søgt foredragsholder, 
og hans historiske interesse kom ikke alene til synligt udtryk 
gennem de mange avisindlæg, der kom fra hans hånd. Han 
udgav også nogle småbøger: Sønderjyllands Historie, 1909, 
og Danmarks Kongerække, 1920. Han var medvirkende ved 
oprettelsen af Tønder Læseforening i 1912 og af Det dan
ske Kontor 1927.

Litt.: SprF Aim 1929, s. 74-77.
WChr

Rud, Frantz Malte Harald Jensen, redaktør, f. 25. okt. 1893 
i Assendrup s., d. 15. marts 1944 i København. Søn af redak
tør Bertel Jensen og Petrine Laurine Frandsen. G. 1920 i 
Åbenrå med Helene Meier, dtr. af apoteker Adolf Wilhelm 
M. og Maria Junggreen.

R. blev student 1911, var fra 1912-13 elev på Askov Høj
skole og efter ansættelse ved flere venstreblade, sidst som 
redaktionssekretær ved Vestkysten i Esbjerg, blev han efter 
et kort ophold ved Danskeren i Haderslev 1919 redaktions
sekretær ved Hejmdal i Åbenrå. I 1923 blev han efter blad
striden omkring Modersmaalet-Dannevirke redaktør af det 
nyoprettede Haderslev Amtstidende. Fra 1926-30 var han 
redaktionssekretær ved venstrebladet København i hoved
staden, 1932 blev han pressesekretær ved Statsradiofonien 
og senere chef for dennes pressekontor. Fra 1922-32 var R. 
medredaktør af Sprogforeningens Almanak, var i Køben
havn medlem af Sprogforeningens tilsynsråd og blev 1937 
medlem af bestyrelsen. Til almanakken har han bidraget 
med en lang række artikler, og i Sønderjyske Årbøger har 
han offentliggjort Tidsbilleder i Breve, 1930, og Tysk poli
tisk og kulturelt Arbejde i Nordslesvig, 1923.
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Litt.: SprF Alm 1945, s. 85-87.
MK

Rühmann, Gustav Nicolaus, sognepræst, f. 30. maj 1888 i 
Husum, d. 10. april 1955 i Tønder. Søn af bygmester Peter 
R. og Anna Diedrichsen. G. 1921 i Daler med Anna Mar
grethe Rattenburg, dtr. af gårdejer Broder R. og Jensine Jo
hannsen.

R. studerede ved flere tyske universiteter og tog i 1914 
sin teologiske embedseksamen i Kiel. Efter at han i en kort 
periode havde virket som hjælpepræst i Møgeltønder, fik 
han i 1941 ansættelse i Daler. Takket være hans værdifulde 
personlige egenskaber og hans store omsorg for sine sogne
børn gennem kærkomne husbesøg stemte et overvejende 
flertal for at beholde ham efter 1920.

I 1937 tiltrådte han embedet som præst ved den tyske 
menighed i Tønder, og også her bestræbte han sig på under 
alle forhold at indtage en korrekt holdning. Ved krigsafslut
ningen i maj 1945 blev han ganske vist suspenderet fra sit 
embede, men da der ikke kunne rejses tiltale mod ham, kun
ne han atter optage sin præstegerning.

I Sønderjyske Årbøger 1933 har han skrevet: Fra Pietis
mens første Tid. I Den nordslesvigske Kirke har han be
handlet Højer Kirke, 1948. I Kirkehistoriske Samlinger 6. 
rk., II, 1937, foreligger en artikel om Lægmissionær Johan 
Ludolph Lützen fra Østerby i Daler sogn.

Litt.: VolksKal 1956, s. 112, Paul Nedergaard: En dansk Præste- 
og Sognehistorie, 1971, IX B, s. 1131.

WChr

Ræder, Maximillian Oscar, postmester, f. 21. jan. 1874 i 
Kolding landsogn, d. 23. okt. 1968 i Sønderborg. Søn 
af gårdejer Carl Gustav Valdemar R. og Bertha Othilie 
Aarestrup. G. 1901 med Urania Christine Raynsford-Da- 
vison, f. Wiemer, dtr. af snedker Ferdinand W., Ålborg, og 
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Albertine Høgsted, d. 1927. G. 2° 1935 med Kirsten Eller
bek, dtr. af postmester i Åbenrå Poul Nicolai E. og Cecilie 
Johanne Givskov.

R. blev student i Kolding 1892 og bevarede en levende 
interesse for klassisk kultur og litteratur. Efter at have af
tjent sin værnepligt ved livgarden søgte han ind ved post
væsenet. Efter nogen tid som postassistent i generaldirekto
ratet avancerede han til postkontrollør i Kalundborg 1918, 
og umiddelbart før genforeningen til chef for postmateriel- 
kontoret. Da Den Internationale Kommission nedsattes, blev 
R., der samtidig udnævntes til kaptajn af reserven, chef for 
kommissionens postdepartement. Hans opgave blev at orga
nisere det midlertidige postvæsen i begge zoner og sørge for 
udgivelse og fordeling af de særlige plebiscit-frimærker. 
Han flyttede med kommissionen til Flensborg og benyttedes 
til løsning af opgaver også udenfor sit egentlige embeds
område. Efter genforeningen ønskede R. at blive i Sønder
jylland, og han blev, til han i 1944 faldt for aldersgrænsen, 
postmester i Sønderborg, hvor han forblev resten af sit liv.

Hans historiske interesse bragte ham straks i kontakt med 
Historisk Samfund for Als og Sundeved, hvor han først var 
revisor fra 1922-25 og derpå bestyrelsesmedlem 1925-28, 
inden han 1928 valgtes til formand efter Chr. Hanssen-Nør- 
remølle. Han var en myndig formand gennem 28 år, og un
der hans ledelse voksede samfundet jævnt og støt. Samfun
det påbegyndte udsendelsen af skriftrækken Fra Als og 
Sundeved, hvoraf der i R.’s formandstid udsendtes 34 hef
ter, og han gjorde sommerekskursioneme til en fast tradi
tion. Han var fra 1928 til 1956 det ene af Historisk Sam
funds medlemmer af bestyrelsen for Museet på Sønderborg 
Slot og fungerede som museets kasserer. R.’s historiske in
teresse koncentreredes ikke mindst om Dybbøl. Hans fore
drag om Dybbøl var utallige og hans omvisninger på Dybbøl 
legendariske. Han skrev en meget grundig vejviser gennem 
de enkelte skanser og udarbejdede bibliografi over 1864-lit- 
teratur. Sammen med oberstløjtnant K. Bokkenheuser og 
museumsinspektør J. Raben oprettede han Komiteen til 
Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige, der
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dels ved en landsindsamling, dels ved R.’s omvisningshono
rarer skaffede midler til opsætning og vedligeholdelse af 
mange af de talrige mindesten, der er så karakteristiske for 
hele Dybbøl-området. Også ved fredning af skanseområdet 
var R. aktiv, idet han var initiativtager til oprettelsen af en 
lokalkomite for Danmarks Naturfredningsforening i 1926. 
Han var formand de første 20 år og var ud over Dybbøl- 
fredningen medvirkende til en lang række historiske, geolo
giske og naturhistoriske fredninger på Als og Sundeved.

Litt.: Danske Historikere 1965, 1966, s. 142, Fra Als og Sunde
ved, 1958, s. 14 ff., SprF Aim 1970, s. 137 f, J. Raben - et min
deskrift, 1960, s. 57 ff.

JSl

Rørdam, Holger Frederik, kirkehistoriker, f. 14. juni 1830 i 
Låstrup, d. 12. maj 1913 i Lyngby. Søn af sognepræst Chri
stian R. og Conradine Engelbreth. G. 1856 i Gladsakse med 
Helga Simonia Margrethe Kalkar, dtr. af sognepræst Chr. 
H. K. og Eggertine Dorothea Tryde, d. 1923.

R. var af gammel præstesiægt og tog selv teologisk em
bedseksamen 1853; men ligesom sin fader var han tidligt 
stærkt historisk interesseret, og i sin studietid begyndte han 
derfor på arkivstudier i Gehejmearkivet. I årene 1853-60 
levede R. af forskelligt undervisningsarbejde og helligede 
sig ellers historiske studier. Hans foretrukne forskningsem
ner var hele hans liv kirke-, skole- og universitetshistorie, 
især i 1500- og 1600-tallet. R. var stærkt nationalt engage
ret, og det var derfor nærliggende for ham at søge et em
bede i Slesvig. Fra 1860 til 1864, da han blev afsat af 
preusserne, var R. således præst i Satrup i Angel. Her op
nåede han at blive yderst afholdt af den nationalt blandede 
menighed. I denne periode påbegyndte R. en sønderjysk 
kirkehistorie, der dog aldrig blev fuldført; men bidrag her
til om reformationstiden blev offentliggjort 1863-64 i Kir
ke-Kalender for Slesvig Stift, som R. udgav sammen med 
præsten i Sørup Immanuel Barfod. Efter sin afsættelse hav- 
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de R. skiftende arbejde i nogle år, men overkom dog at er
hverve doktorgraden i 1867 på en afhandling om Historie
skrivning og Historieskrivere i Danmark og Norge siden 
Reformationen. I 1869 blev han præst i Kornerup og 1876 i 
Brændekilde-Bellinge på Fyn. Blivende sted fandt han først 
1883 som sognepræst i Lyngby. Hele tiden fortsatte R. sit 
nærmest gigantiske forfatterskab, der i omfang savner sit 
sidestykke blandt danske historikere i nyere tid. Desuden 
redigerede han tidsskriftet Kirkehistoriske Samlinger fra 
1857 til sin død, og i denne tid leverede han selv over halv
delen af stoffet, bl.a. også flere centrale bidrag til sønder
jysk kirkehistorie. Heraf skal nævnes udgivelsen af M. Jør
gen Böies Beretning om Kirkeordningen i Haderslev Amt i 
Ny kirkehistorisk Samling II, 1860-62, Bidrag til Sønder
jyllands Kirkehistorie i det 16. Aarh. I. Slesvig Stifts fælles 
øverste Kirkestyrelse efter Reformationen, sst. IV, 1867-68, 
og Hertug Hans den Ældres kirkelige Styrelse, Kirkehisto
riske Samlinger 3. rk., I, 1874-77.

Litt.: Brevveksling og Dagbogsoptegnelser fra 1848-50 vedrø
rende Holger F. Rørdam. Udg. af K. Rørdam, 1914, Til Minde’ 
om Holger F. Rørdam 1830-1913. Udg. ved Bjørn Kornerup, 
1930, med bibliografi, Hist T 8. rk., IV. bd. 1913, s. 242-44.

DA

Schlalkier, Hans, kaptajn, f. 8. dec. 1862 i Løgumkloster, d. 
8. jan. 1942 i Stentoft, Løjt s. Søn af dr. med. & chir., sene
re fysikus i Åbenrå Frederik Vilhelm S. og Anne Karberg. 
G. med Minna Asminde Dora Rathje, dtr. af overlærer Det
lef Heinrich R. og Christine Magdalena Duus, Flensborg, 
d. 1964.

S. begyndte sin sømandsuddannelse på barken Anna Sie
ben af Åbenrå, tog styrmandseksamen i Åbenrå og senere 
skibsførereksamen i Hamborg. Senere sejlede han på Kina- 
kysten som styrmand og kaptajn for rederiet M. Jebsen. I 
1913 gik S. i land og bosatte sig i Stentoft ved Åbenrå.
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Her fik han tid til at pleje sin interesse for Åbenrås sø
fartshistorie. 1 1929 udgav han Apenrader Schiffahrts-Chro
nik, der samtidig udkom i dansk udgave, oversat af Marie 
Thomsen og med tillæg af M. Michelsen under navnet 
Aabenraa Søfarts Historie. I sine sidste leveår skrev han 
Dødebogen med 320 navne på Åbenrå-søfolk, som fandt 
døden på havet, og med beretninger om skibsforlis m.v. Bo
gen er udstillet på Åbenrå Museum, og en afskrift findes på 
landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: VolksKal 1943, s. 105 f.
EM

Schmidt, Cornelius Hansen, landmand, f. 30. sept. 1891 i 
Drengsted, Døstrup s., d. 22. dec. 1971 i Døstrup. Søn af 
landmand Hans Hansen S. og Ida Iversen. G. 1918 i Ran- 
derup med Marie Dorthea Carlsen, dtr. af landmand Carl 
C. og Emma Ehmsen, Randerup.

S. blev indkaldt til militærtjeneste i 1913 og ved krigsud
bruddet 1914 sendt til østfronten, hvor han sidst på året 
blev hårdt såret. Efter hjemsendelsen genoptog han trods 
sit handicap efterhånden sin virksomhed på slægtsgården i 
Drengsted. Med sin kirkelige interesse og landbrugskyndige 
indseende betroedes der ham adskillige hverv. Han blev 
medlem af menighedsrådet, kirkeværge og kasserer, medlem 
af grundforbedringsudvalget og af jordfordelingskommis
sionen. I 1926 blev han kasserer for Det blandede Distrikts 
Landboforening og udarbejdede sammen med Nicolai 
Svendsen og Søren Nissen et skrift i anledningen af for
eningens 100 års jubilæum i 1954. I 1948 opgav han land
brugsvirksomheden og flyttede til Døstrup, hvor han be
skæftigede sig med sognets historie, idet han supplerede og 
videreførte pastor Jørgensens forskningsarbejde. I Sønder
jysk Månedsskrift findes følgende bidrag: Om Hans Adolph 
Brorsons Stamfædre, 1928, Fattigvæsenet i Døstrup sogn 
gennem tiderne, 1957. Han udarbejdede et manuskript om 
slægten Ehmsen, og endelig kan det nævnes, at han henledte 
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Nationalmuseets opmærksomhed på en oldtidsbebyggelse i 
Drengsted, hvor der blev foretaget udgravninger.

Fra 1956 til 1969 var S. formand for Tønder amtskreds 
under Historisk Samfund for Sønderjylland.

Litt.: SJy Arb 1972, s. 203 f.
WChr

Schmidt, Hans, landmand, f. 7. feb. 1885 i Øster Lindet, d. 
29. nov. 1968 i Kollund, Bov s. Søn af gårdejer Jens S. og 
Magdalene Skøtt. G. 1910 i København med Mette Margre
the Brink, dtr. af snedker i Askov Laurids Foss B. og Anne- 
Marie Sørensen, d. 1946. G. 2° 1947 i Bov med Ragnhild 
Kristiane Fredslund, dtr. af mejeribestyrer i Branderup In- 
gemand F. og Dorthea Laurine Carlsen Damkjær.

Efter uddannelse på kongerigske høj- og landbrugsskoler 
aftjente S. den 3-årige værnepligt som garder i Berlin og 
overtog 1910 sin fødegård. Han var med i krigen 1914-18, 
blev derefter 1920 sognerådsformand og fik mange tillids
hverv inden for landbrugsfaglige organisationer. Han var 
formand for Fælleslandboforeningen 1935-45 og fra 1936 
medlem af bestyrelserne for Foreningen af jyske Landbo
foreninger og De samvirkende danske Landboforeninger. 
Allerede før han 1947 overlod gården i Kollund, som han 
havde købt 1928, til en søn, var han historisk aktiv. Han 
skrev til bogen Et sønderjysk Forsamlingshus, 1946, om det 
gamle bysamfund Øster Lindet, og samme år skrev han i 
Den nordslesvigske Landboforening 1846-1946 biografier 
af foreningens konsulenter. Det følgende år bidrog han til 
den af Povl Bagge redigerede bog Danske Hjem ved Aar- 
hundredskiftet, og senere leverede han materiale og bidrag 
til bogen om Bov Sogn, der dog først udkom 1969 efter 
hans død.

Litt.: Landbovirke omkring Flensborg Fjord gennem 100 år, 
1966, s. 148-150, SprF Aim 1970, s. 140-42.

PKI 

143 



Schmidt, Peter Petersen, gårdejer, f. 5. sept. 1876 i Lavens- 
by, Havnbjerg s., d. 10. maj 1954 sst. Søn af gårdejer Nis 
Petersen S., Lavensbymark, og Maren Jessen, f. Klühn. 
Ugift.

S. fik som ung en grundig og alsidig uddannelse på Tune 
Landbrugsskole og på Askov. Hans faglige dygtighed viste 
sig især på kvægavlens område; men han øvede samtidig en 
stilfærdig flittig indsats i det danske, kulturelle arbejde. Han 
var medstifter af Nordborg Ungdomsforening og af Alsin- 
gergildet, hvor han i sine sidste år, på baggrund af et 
mangeårigt studium af alsiske bygninger og bygningskon
struktioner, især arbejdede med landbrugets dialektbeteg
nelser. Han beskæftigede sig også med den lokale historie, 
hvor han udarbejdede en grundig sognekrønike med gen
nemgang af hver enkelt gårds historie, forsynet med in
struktive tegninger, ligesom han ved mangeårige flittige 
studier indsamlede og bearbejdede et meget stort historisk 
materiale fra Nordals. Hans slægtshistoriske forskning, der 
var usædvanligt grundig, resulterede i en slægtstavle med 
næsten 700 navne. Han var ivrig amatørarkæolog, der ar
bejdede sammen med museet i Sønderborg, og de vigtigste 
dele af hans store arkæologiske samling tilfaldt da også mu
seet ved hans død.

Litt.: SprF Aim 1955, s. 82 f.
JSl

Schrøder, Christian Ditlev Frederik, sognepræst, f. 18. okt. 
1888 i Askov, Malt s., d. 6. juli 1973 i Holbæk. Søn af høj
skoleforstander Ludvig Peter S. og Charlotte Caroline Elisa 
Wagner. G. 1918 på Frederiksberg med Ingeborg Johanne 
Bindslev, dtr. af skoleinspektør på Frederiksberg Alfred B. 
og Louise Tauber, d. 1942. G. 2° i Kgs. Lyngby med Inger 
Sofie Kirstine Sponneck, dtr. af postmester Adolf I. W. J. S. 
og Kirstine Jensen.

S. blev cand, theol. 1912 og var lærer på Frederiksborg 
Højskole 1914-18 og på Askov 1918-30. Herefter virkede 
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han som sognepræst, først i Ale-Linnerup, siden i Fjelstrup 
1936-44, tillige som præst for Haderslev frimenighed 1940- 
44, og sidst i Holbæk, hvor han tog sin afsked 1958. I man
ge år var S. en flittig bidragyder til Højskolebladet. Hans 
hovedværker er Haandbog i Grundtvigs Skrifter I—III, 
1929-31, og værket om faderen Ludvig Schrøders Liv og 
Gerning I—II, 1935-36. Af sønderjyske emner har S. med 
forkærlighed skrevet om Brødremenigheden, således om 
Christiansfelds Grundlæggelse, Sønderjyske Årbøger 1923, 
og Brødremenighedens Indre Missionsgerning i Nordsles
vig, sst. 1939. Desuden har han skrevet talrige andre bidrag 
til kirkehistorien og højskolens historie. S. har ikke kun 
renskrevet, men bearbejdet og afsluttet Thade Petersens 
sidste afhandling Den sønderjyske Salmebogs Historie, Søn
derjyske Arbøger 1944. Noget lignende gælder P. J. Refs- 
hauges erindringer Bonden, der blev Landraad, 1941, der 
udgaves som »nedskrevet ved Fr. Schrøder«.

Litt.: Danske Historikere 1965, 1966, s. 147.
HHP

Sejdelin, Hans Christian Paulus, historiker, f. 4. okt. 1813 
i Skanderborg, d. 1. april 1872 i København. Søn af apote
ker David S. og Cecilie Ulrikke Sidelmann. G. 1855 i Kø
benhavn med Bona Cecilia Julia Maria Lund, dtr. af gæst
giver Bona Tørning L. og Sidsel Christensen., d. 1891.

S. gik i skole i Ribe og blev student 1833. Først 1848 tog 
han filologisk embedseksamen. Han vandt i 1849 univer
sitetets guldmedalje ved en afhandling om forholdet mellem 
russerne og grækerne i 9. og 10. århundrede. Han blev 1853 
redaktør af Regesta diplomatica historiæ Danicæ, udgivet af 
Videnskabernes Selskab, og udarbejdede 2. bind af dette 
værk. I 1857 overdrog Flensborg bys magistrat ham at ord
ne byens arkiv. Arbejdet blev afsluttet i 1861, og S. anvend
te stor møje og megen flid derpå. Arkivet blev ordnet efter 
de principper, som på den tid var de almindelige i Gehejme- 
arkivet. I stedet for at bevare kontorernes egne ordnings-
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principper gennemførte han en saglig ordning. Der blev ud
arbejdet en registrant i syv bind og en kronologisk ordnet 
seddelfortegnelse. S.’s nyordning af arkivet er senere stærkt 
kritiseret og med rette.

Arbejdet med arkivet i Flensborg førte S. ind på tanken 
om at indsamle og udgive de ældre akter til byens historie, 
og i årene fra 1865 til 1873 kunne han udsende Diplomata
rium Flensborgense I—II, hvortil materialet ikke kun var 
hentet i byarkivet, men også i flensborgske lokalarkiver, i 
Gehejmearkivet og andre steder. Hans sporsans var betyde
lig, og hans gengivelse af aktstykkerne er meget nøjagtig. 
Værket blev et af de betydligste kildeskrifter til sønderjysk 
historie i middelalderen og vil bevare S.’s navn som histo
riker.

Litt.: Erich Graber: Das Archiv der Stadt Flensburg, 1910, s. 3 f.

JHv

Skau, Peder, gårdejer, f. i Sommersted 5. juni 1825, d. på 
Bukshave, Fjelstrup s., 7. marts 1917. Søn af gårdejer og 
sognefoged Jens Lauridsen S. og Bodil Kirstine Raun. G. 
26. sept. 1850 i Sommersted med Caroline Schytt, dtr. af 
gårdmand i Sommersted Peter Petersen S. og Gjertrud Ma
rie Ravn, d. 1852. G. 2° 1854 i Sommersted med Christine 
Dall, dtr. af gårdmand i Vilstrup s. Andreas Madsen D. og 
Anna Catharina Ravn, d. 1859. G. 3° 1860 i Fjelstrup med 
Anna Nielsine Christine Bruun, dtr. af grænsekontrollør 
Carsten Anton B. og Anna Jacobsen, d. 1879.

S. fulgte i sin ungdom på nærmeste hold broderen Laurids 
Skaus politiske arbejde og følte sig siden kaldet til at fort
sætte hans gerning i samme spor. Han gik modigt sine egne 
veje, og som den første tog han allerede 1873 til orde mod 
protestpolitikken og kom derved i modsætningsforhold til 
edsnægterne. Det viste sig dog snart, at S. var sine kort
synede modstandere overlegen, og han blev helt til sin død 
agtet som Nordslesvigs grand old man. S. lagde den linie, 
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som H. P. Hanssen siden fulgte. Desuden har S. hovedæren 
for den heldige gennemførelse af afløsningen af realbyrder
ne i 1880’erne. Ved starten af Sønderjyske Arbøger i 1889 
føltes det naturligt at få en mand med S.’s anseelse ind i re
daktionen. I 1892 skrev han selv et bidrag hertil om lærer 
A. Kloster. I 1908 udgav S. endvidere den lille bog Blade 
af Laurids Skaus Livshistorie. Endelig skal nævnes erin
dringsbogen Minder fra mit Liv og min Tid, 1909.

Litt.: H. Lausten Thomsen og Nicolai Svendsen (udg.): Haabets 
Mænd, 1923, s. 271-75.

HHP

Smidt, Peder Hansen, landmand, f. 15. feb. 1879 i Spandet- 
gårde, Spandet s., d. 6. feb. 1967 sst. Søn af gårdejer Vil
helm Andresen S. og Maren Nørgaard. G. 1913 i Højrup 
(Skærbæk) med Karen Elise Thøstesen, dtr. af gårdejer 
Simon Lauridsen T. og Karen Margrethe Kaltoft.

S. fik en dansk nordslesvigsk landmands normale uddan
nelse under fremmedherredømmets vilkår - tysk folkeskole, 
lidt dansk hjemmeundervisning, kongerigsk høj- og land
brugsskoleophold. Da han 1911 overtog fødegården, var han 
allerede med på fremtrædende plads i det nationale arbej
de på hjemegnen, og efter genforeningen blev han både sog
neråds- og amtsrådsmedlem. Især øvede han dog en indsats 
inden for menighedsrådsforening og provstiudvalg. Ud fra 
et grundtvigsk livssyn tog han stilling til dagens spørgsmål i 
velskrevne artikler i Hejmdal. Hans historiske interesse med
førte, at han blev meddeler til Nationalmuseets etnologiske 
undersøgelser og til Institut for Jysk Sprog- og Kulturforsk
ning. S. skrev i Jul i Vestjylland om ærkebiskop Söderbloms 
sønderjyske slægtsforbindelser, og i hans selvbiografiske ar
bejde Hverdag og Fest, 1964, gives værdifulde bidrag til be
lysning af udviklingen i Nordslesvig i årtierne omkring gen
foreningen. I manuskript foreligger Spandet Sogns Historie, 
og han har indsamlet et betydeligt materiale til et sognear
kiv for Spandet sogn.

10’ 147 



Litt.: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, 1964, SprF Aim 1968, 
s. 111 f.

PK1

Smith, Jonathan, tandlæge, embedsmand, f. 25. maj 1877 i 
Højer, d. 12. marts 1969. Søn af urmager, senere tandtekni
ker Hans Nissen S. og hustru Margrethe Nielsen. G. 1908 
med George Lorentze (Lolo) Vedel, dtr. af stationsforstan
der i Bryderup Emst Anders V. og Anna Margrethe Vilhel- 
mine Jensen.

S. voksede op i Tønder. Hans fader var optant, men blev 
tysk statsborger for at muliggøre sønnens tyske statseksa
men. Efter eksamen i Berlin i 1899 etablerede han sig 1900 
som tandlæge i Åbenrå, fra 1904 i Haderslev, hvor han op
arbejdede en stor praksis. Tandlægevirksomheden var dog 
kun et levebrød for ham. I den nationale kamps tjeneste ud
viklede han sig til en ypperlig kender af tysk lov, specielt 
forvaltningsretten og forenings- og forsamlingslovgivningen. 
I 1908 blev han Vælgerforeningens juridiske konsulent, og i 
denne egenskab udgav og kommenterede han flere tyske 
love. Han blev landskendt, da han ved hjælp af en række 
retssager 1907-09 fik den tyske rigsret til at erklære de lo
kale preussiske myndigheders forbud mod dansk gymnastik
undervisning ulovlig. For at fremtvinge en principiel afgø
relse havde S. i Modersmaalet opfordret til ulydighed mod 
forbudet. S. førte selv sin sag for rigsretten. Gymnastiksagen 
har S. fremstillet i Ein Kampf um die rechtliche Stellung 
des Turnunterrichts, 1909.

I 1910 blev S. indvalgt i Haderslev kredsdag. Ved krigs
udbruddet i 1914 hørte S. til de danske førere, der blev in
terneret. Fra 1915 til 1918 var S. indkaldt som soldat. Ved 
genforeningen opgav S. sin praksis og blev amtsassessor i 
Haderslev amt. Da amtsassessorstillingerne blev nedlagt i 
1927, var det vanskeligt at placere ikke-juristen S. i det dan
ske bureaukrati, og 1927-36 fungerede han som amtsfor
valter i Sønderborg. Da dette embede blev nedlagt, flyttede 
S. til København, hvor han indtil 1947 var til rådighed for 
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direktoraterne for ulykkesforsikringen og sygekassevæsenet. 
Efter sin pensionering var han til kort før sin død knyttet til 
Det kongelige Biblioteks billedsamling.

Som historiker er S. kendt for en række personalhistori- 
ske arbejder, der alle stammer fra hans tid i København. 
De mest omfattende blandt disse er Slesvigske Amtsforval
tere, 1954, med rettelser og tilføjelser i Personalhistorisk 
Tidsskrift 1959, og Nordslesvigske herredsfogeder, i Perso
nalhistorisk Tidsskrift 1960. Desuden bør nævnes Amts
skrivere og amtsforvaltere på Ærø, i Fynske Arbøger 1954, 
og Sydslesvigske herredsfogeder, Flensborg Amt, i Perso
nalhistorisk Tidsskrift 1963. Dertil kommer en række bidrag 
om enkelte personer og slægter, bl.a. Slægten Claudius, i 
Personalhistorisk Tidsskrift 1943. Et brudstykke af en selv
biografi er Fra min ungdomstid, i Sønderjysk Månedsskrift 
1963. Privatarkiv og samlinger i landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SprF Aim 1969, s. 137 f.
GJ

Spandet, Niels Carl, lærer, f. 31. juli 1892 på Alrø, d. 11. 
sept. 1971 i Horsens. Søn af gårdejer N. M. N. S. og Mari
ane Hansen. G. 1921 på Alrø med Elise Methea Christen
sen, dtr. af husmand Thomas C. og Ane Kirstine Marie Jen
sen, Grimstrup.

Efter lærereksamen fra Jelling Seminarium 1914 og års
kursus i historie og dansk blev S. 1918 lærer ved Vestbirk 
Efterskole. Ved genforeningen blev han lærer i Hellevad og 
1923 førstelærer i St. Jyndevad, Burkal sogn. På denne 
vanskelige post evnede han at samle og styrke danskheden. 
Fra lokale tillidshverv opnåede han at blive medlem af 
Danske Samfunds og Landeværnets ledelse. Inden for par
tiet Venstre var han i en årrække formand for storkredsen. 
Ved siden af sine mange tillidshverv dyrkede han også sine 
historiske interesser. I Sønderjysk Månedsskrift har han 
1944 og 1971 skrevet om Jyndevad skoles historie, og sam
mesteds har han 1971 meddelt folkloristiske optegnelser fra
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Burkal sogn. Om Anders Lebeck og Sønderjysk Skolefor
ening skrev han også her 1968. Hans mest dybtgående stu
dier gjaldt dog hans hjemstavn, hvor han som emeritus 
skrev værdifulde afhandlinger om Alrø i Østjysk Hjem
stavn. Privatarkiv i landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SprF Aim 1972, s. 145 f, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 153.

PK1

Stemann, Christian Ludvig Ernst v., jurist, f. 14. marts 1802 i 
Husum, d. 14. marts 1876 på Frederiksberg. Søn af husfoged 
og branddirektør Christian Carl S. og Elisabeth Martha 
Koch. G. 1837 i Husum med Frederike Marie Caroline 
Wardenburg, dtr. af toldforvalter Friedrich Detlef Gustav 
W. og Pauline Johanna Sophie Karoline von Blücher, d. 
1891.

S. blev student fra sin fødeby, han studerede derefter jura 
ved universitetet i Kiel og tog 1822 juridisk eksamen på 
Gottorp.

Efter en kort virksomhed som amtssekretær i Åbenrå blev 
han fra 1825 advokat i Husum, en virksomhed, der blev af
brudt i en kortere tid, da han virkede som privatdocent i 
romersk ret og tysk statsret ved universitetet i Kiel, hvor 
han 1826 tog den juridiske doktorgrad. Derefter vendte han 
tilbage til advokatgerningen i Husum, men gik 1836 over i 
den almindelige juridiske embedskarriere, først som land
foged på Pelworm og det følgende år som herredsfoged i 
Hviding og Nørre Rangstrup herreder. Herfra kom han i 
1844 til Ærø som landfoged og præses i stads- og landsret
ten.

S. tilhørte på såvel fædrene som mødrene side slægter, 
der havde virket som embedsmænd i Holsten og det syd
lige Slesvig, og han havde fået tysk opdragelse og uddannel
se. Hans søn har fortalt, at hans mor, der som yngre stod 
ganske fremmed overfor det nationale spørgsmål, »da op
røret brød ud, spurgte min fader om, hvor retten var. Hans 
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eneste svar var, at han åbnede sit chatol og viste hende den 
ed, han som embedsmand havde aflagt til kongen«. I marts 
1848 blev der på Ærø afholdt en stor forsamling af øens 
beboere. S. blev anmodet om at afgive en erklæring, og han 
sagde, at »skulle han ikke se sig i stand til at handle... i 
overensstemmelse med det sindelag, som han mente var det 
almindelig herskende på Ærø, så ville han anse det for sin 
pligt at tilbagegive sit embede i kongens hænder. Så længe 
han ikke havde gjort det, kunne de være vis på, at han u- 
brødelig ville bevare sin troskab mod kongen og ærøbo
erne«.

S.’s loyalitet og hans store fortrolighed med Slesvigs rets
forhold gjorde det naturligt, at han blev inddraget i reor
ganisationen af hertugdømmernes forvaltning. Da den blan
dede bestyrelseskommission havde optaget sin virksomhed 
efter våbenstilstanden den 10. juli 1849, blev han knyttet 
hertil som kommitteret og chef for 1. departement, og her
fra overgik han til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, 
indtil han i begyndelsen af 1852 blev direktør for Den sles
vigske O ver justitskommission og samme år præsident i 
Appellationsretten for Hertugdømmet Slesvig med domicil i 
Flensborg, en stilling han besad, indtil begivenhederne i 
1864 førte til hans afskedigelse. Sine sidste år levede han 
som privatmand i København.

S. havde tidligt fået interesse for slesvigsk retshistorie og 
udgav allerede 1843 en afhandling Ueber die Gränzen der 
geistlichen und weltlichen Gesetzgebung und Administra
tion in Törninglen, og hans virksomhed som præsident i ap- 
lationsretten gav ham tid og kræfter til at udfolde en be
tydelig litterær virksomhed. Af stor betydning er hans 
Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung im 17. Jahrhun
dert, 1855, der bygger på studiet af de slesvigske tingbøger 
før 1713, som i det foregående år var blevet indkrævet til 
retten. Der gengives omfattende uddrag af tingbøgerne, 
hvilket har stor betydning, da de originale tingbøger siden 
er forsvundet, og omfattende undersøgelser - også i nyere 
tid - har gjort det umuligt at finde dem. Et vigtigt værk er 
også Das Güterrecht der Ehegatten im Gebiete des Jüti- 
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schen Lovs, 1857. I Slesvigske Provindsialefterretninger III, 
1863, publicerede han den værdifulde afhandling Zur Ge
schichte der geistlichen Gerichtsbarkeit und der Consisto- 
rien im Herzogthum Schleswig. I samme tidsskrift III, 1862, 
har han behandlet Ryd klosters historie og publiceret akt
stykker til belysning heraf. Som et resultat af sin mange
årige beskæftigelse med slesvigsk retshistorie udgav han i 
1866-67 Geschichte des öffentlichen und Privat-Rechts des 
Herzogthums Schleswig i tre bind, hvoraf det sidste inde
holder en værdifuld samling af utrykte aktstykker. Efter 
hans død udkom Urkundliche Beiträge zur Geschichte der 
Herzogthümer Schleswig und Holsteins, 1879.

Efter at være kommet til København beskæftigede S. sig 
også indgående med kongerigets retshistorie, og 1871 udgav 
han Den danske Retshistorie indtil Christian V.s Lov. Vær
ket er ikke originalt i synspunkter eller vurderinger, men gi
ver en god og brugbar oversigt over den danske retshistorie.

S. var også stærkt interesseret i adelshistorien og har i for
skellige tidsskrifter publiceret værdifulde afhandlinger om 
slægterne Andersen i Kær herred, Limbek, Sehested, Rant
zau, Breide og von Bockwold. I en mindre artikel har han 
skrevet om bomærker og segl.

Som forsker var S. ikke nogen banebryder, selvom hans 
artikler både tager nye emner op og fremdrager meget nyt 
materiale. Hans fremstilling er noget tør, men klar og over
skuelig og altid præget af den redelighed, som også var 
hans særkende som menneske og som dommer.

Litt.: Da Ad Arb XXVI, 1909, s. 471, Gads danske Magazin VI, 
1911-12, s. 217-33.

JHv

Svane, Erik Bondo, dommerfuldmægtig, f. 23. okt. 1911 i 
København, d. 5. marts 1945 i Dessau Ufer ved Hamborg. 
Søn af viceskoledirektør H. A. S. og Margrethe Louise 
Bondo. Ugift.

S. voksede op i et hjem med betydelige nationale og histo- 
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riske interesser. Som gymnasiast og student foretog han flere 
rejser i Slesvig, og han blev i 1934 medlem af den sønder
jyske studenterforening Hejmdal, hvor han udførte et be
tydeligt arbejde. Han deltog 1935 og 1936 i foreningens 
sommerture til Sønderjylland, sidste år som rejseleder. S. 
blev student fra Metropolitanskolen 1930 og tog juridisk 
embedseksamen i 1936. En tid var han fuldmægtig hos sin 
broder højesteretssagfører Oskar Bondo S., derefter fuld
mægtig i Handelsministeriet. Med hans brændende interes
se for Sønderjylland var det naturligt, at han ønskede en 
stilling i landsdelen, og 1938 blev han dommerfuldmægtig i 
Åbenrå. Her kom han til at udføre et betydeligt arbejde, 
først og fremmest inden for ungdomsbevægelsen. Han blev 
leder af ungdomshjemmet, hvor han skabte hyggelige for
hold for de unge, og hans arbejde førte med sig, at han blev 
formand for byens ungdomssamvirke. På få år havde han 
skabt respekt for sit arbejde og vundet sig mange venner.

S.’s historiske interesse var tidlig vakt, og hans historie
lærer på Metropolitanskolen, den kendte arkitekturhistori
ker Vilhelm Lorenzen, virkede inspirerende på ham. I 1938 
var han medarbejder ved Franz von Jessens Haandbog i det 
slesvigske Spørgsmaals Historie 1900-1937, hvor han i bd. 
3 skrev om Traktaterne med Tyskland i 1920 og følgende 
år. I Åbenrå arbejdede han med indsamling af materiale til 
en rejsehåndbog for Sydslesvig til afløsning af H. V. Clau
sens håndbog. Den blev aldrig færdig; men enkelte afsnit er 
senere trykt i Sønderjysk Månedsskrift og andetsteds. I Var- 
næs Sogns Historie, 1944, skrev han om kirkens historie. 
Men iøvrigt samlede han sit historiske arbejde om en af
handling, der skulle skildre arkitekten L. A. Winstrups virk
somhed i Slesvig mellem krigene. Den væsentlige del heraf 
var udarbejdet ved hans død og blev trykt i Sønderjyske 
Årbøger 1946, s. 122-213. Den viser, at S. havde et indgå
ende kendskab til kildematerialet og til den arkitekturhi
storiske og nationalpolitiske baggrund, og at han kunne 
give sin fremstilling en klar og præcis form.

S. blev aktivt inddraget i modstandsbevægelsen i Åbenrå, 
da han kort efter 27. juli 1944 blev medlem af by ledelsen.
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Den 6. oktober blev bylederen arresteret, og S. overtog der
efter ledelsen, indtil han blev anholdt den 18. oktober. Han 
var blevet advaret, men troede ikke på faren.

Den 30. dec. blev han fra Åbenrå overført til Frøslev, 
hvorfra han den 12. januar 1945 sendtes til Neuengamme. 
Godt 14 dage senere kom han på en udekommando til ar
bejdslejren Dessau Ufer ved Hamborg. Her døde han den 
5. marts. Meddelelsen herom kom til Åbenrå en konfirma
tionssøndag. Ved middagstid gled de mange flag på halv 
stang.

Litt.: Beretning om Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bon
do Svane’s illegale Arbejde, Fangenskab og Død under tysk 
Tvangsarbejde, 1946, SJy MSkr, 1945, s. 69-73, SprF Aim 1946, 
s. 96 f, SJy Årb 1946, s. 120-22 og 1965, s. 162-166, Åbenrå 
bys historie, III, 1974, s. 237 f.

JHv 

Svendsen, Nicolai, amtsskolekonsulent, f. 10. aug. 1873 i 
Hjemsted, Skærbæk s., d. 14. juli 1966 i Tønder. Søn af 
gårdejer Peter Andersen S. og Else Beck. G. 1904 i Visby 
med Gyde Knudsen, dtr. af gårdejer Kresten K. og Louise 
Feddersen, Visby Hedegård, d. 1948.

Det var vel forældrenes ønske, at S. som den ældste søn 
engang skulle overtage den hjemlige gård, men da den op
vakte dreng viste større interesse for bogens end for bondens 
verden, kom han i 13 års alderen på en privatskole i Lø
gumkloster, derefter på præparandskolen i Åbenrå og afslut
tede så sin læreruddannelse på seminariet i Tønder 1894. 
Han fik af myndighederne anvist en lærerstilling i Broders
by, Eckernførde amt, og kom i 1896 til Sande, en forstad til 
Hamborg. I 1896 rejste han nordpå, idet han fik ansættelse 
ved St. Petriskole i København og var derefter et år på Sta
tens Lærerhøjskole. Da han under et ophold i hjemmet 
ivrigt deltog i en valgkamp og i den anledning sendte vel- 
skrevne indlæg til Hejmdal, vakte dette H. P. Hanssens op
mærksomhed, og denne tilbød da i 1899 S. redaktørposten 
ved bladet.
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I 1904 blev han den ledende redaktør af Dannevirke. 
Ved sin dygtighed lykkedes det S. at forøge holdertallet. I 
overgangstiden konstitueredes han som borgmester og poli
timester i Haderslev, og ved genforeningen udnævntes han 
til amtsskolekonsulent i Tønder amt, hvor det blev hans 
opgave at ordne skolevæsenet efter dansk lov under behø
rig hensyntagen til mindretallet. Med sin dybtgående indsigt 
og tolerante indstilling lykkedes dette ret vanskelige hverv 
da også. I 1924 var han Danmarks udsending ved en min
dretalskongres i Haag, og hans indlæg vakte berettiget be
undring. S. var en elsker af sin hjemstavn, og han var da og
så medvirkende ved oprettelsen af Tønder Museum. Det lå 
ham stærkt på sinde, at skolernes elever fik kendskab til 
deres hjemegn og lærerne til deres virkefelt. I forskellige 
velformede skildringer har han da også bragt sin hjemstavn 
en smuk hyldest, således i En vestslesvigsk Egn i Festskrift 
til H. P. Hanssen, 1932, især dog i første bind af sine erin
dringer Sønderjydsk Skæbne, 1953, der efterfulgtes af to 
bind, der beretter om hans indholdsrige liv i de bevægede 
år omkring århundredskiftet og i genforeningens tjeneste. 
Sammen med dr. Lausten-Thomsen udgav han Haabets 
Mænd, 1923, og i samarbejde med Svend Thorsen Paa Vej 
til Danmark, 1935, og Tiende Februar, 1939. S. var æres
medlem af Sprogforeningen og har i foreningens almanak 
bragt flere artikler, bl.a. om sine fængselsophold i Åbenrå 
og Slesvig, henholdsvis i årgang 1926 og 1941. I Sønder
jydsk Skoleforening 1892-1942, 1942, har han skildret for
eningens ledende mænd. I 1902 udgav S. en hjemstavnsro
man Mens Stormen raser og to år senere Hjemstavn. En 
indgående skildring af sit fødesogn har han bragt i jubilæ
umsbogen Spare- og Lånekasse for Skærbæk og omegn gen
nem 90 år, 1950. Desuden har S. skrevet talrige artikler om 
landsdelens skoleforhold: Den sønderjyske Skole i Fortiden 
i Ribe Stifts Årbog 1939, Skolevæsenet i Tønder efter 1920 
i Tønder gennem Tiderne, 1943.

S. var medlem af bestyrelsen for dagbladet Vestkysten og 
skrev adskillige lokalhistoriske artikler til bladet og ligeledes 
til Sønderjysk Månedsskrift.
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Litt.: SprF Alm 1967, s. 112-15, SJy MSkr 1966, s. 20-25 og 
276-80, Danske Historikere 1965, 1966, s. 160.

WChr

Svensson, Adolph Bernhard, redaktør og politiker, f. 19. nov. 
1880 i Løjt Kirkeby, d. 14. okt. 1963 i Haderslev. Søn af 
skræddermester Elias S. og Kjestine Marie Rasmussen. G. 
1905 i Flensborg med Kathrine Billum, dtr. af bogholder 
Morten Christian Sørensen B. og Dorthea Kristine Terkel- 
sen.

S. kunne læse dansk, endnu før han kom i tysk skole, og 
allerede som barn fik han sine første skrevne ting trykt i 
det lille danske bømeblad, som Sprogforeningen udgav. Her 
fik både M. Andresen og H. P. Hanssen øje på hans evner. 
Efter at have arbejdet ved landbruget, og efter flere høj
skoleophold i Danmark, aftjente S. sin værnepligt 1901-03, 
da han blev journalist hos J. Jessen på Flensborg Avis. I 
1907 blev han redaktør af Dybbøl-Posten i Sønderborg.

S. kom livet igennem til at bære hædersnavnet Jessens 
elev, hvilket både hentyder til en stedsevarende beundring 
og hengivenhed for læremesteren og S.’s egen »jessenske« 
stilsans i videreførelsen af det gamle Flensborg Avis’ natio
nalpolitiske linie. I Sønderborg-årene, fra 1907 til 1915, 
gjorde han sin store indsats for danskheden ved at samle og 
udbygge den gamle kærne, organisere ungdomsarbejde og 
skabe samlingsstedet Sønderborghus. De danske stemmetal 
var truede på grund af tysk indvandring efter oprettelsen af 
den store marinestation.

Efter 1920 og opgivelse af bladgerningen i Sønderborg 
som følge af krigsdeltagelse måtte S. nærmest begynde for
fra. Han kæmpede gennem 1920’erne for sit blad Danske
ren i Haderslev; men først ved den nyordning og styrkelse 
af Nordslesvigs konservative presse, som fandt sted i 1929 
med oprettelsen af Jydske Tidende, fik S. det talerør, som 
hans talent og format fortjente. I perioden 1932-45 var han 
tillige konservativ folketingsmand. I tale og skrift virkede 
han i kriseårene for en sanering af det sønderjyske erhvervs- 
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liv, og han viste i disse vanskelige år megen forståelse for 
den bitterhed, man kunne møde hos de økonomisk hårdt 
ramte, hvoraf nogle søgte ind i de såkaldte bevægelser. Med 
samme tolerance mødte S. det tyske mindretal. Han troede 
på en national afspænding, dersom hjemmetyskerne fik ud
strakt kulturel frihed og dermed ville finde sig til rette med 
de danske livsbetingelser og således gradvis opgive grænse
revisionskravet.

S.’s stridbare sind, der kunne være hærdet af sociale kår 
i opvæksten, bøder og fængselsophold i Sønderborg m.m., 
gav flere af hans indlæg en polemisk karakter. Det kom og
så til fejder med H. P. Hanssen. S.’s klare sprog og hans 
evne til at dokumentere et standpunkt fik ham altid til at gå 
den lige vej til en modstander. Under besættelsen beklædte 
han med takt og dygtighed hvervet som formand for Dansk 
Samråd, hvis historie han skrev i Sønderjyske Årbøger 1951, 
en afhandling, der prisbelønnedes af Dansk Historisk Fæl
lesforening.

S.’s hovedværk er tre binds værket: Redaktør J. Jessen, I- 
III, 1955-60, ligesom han har skrevet sine erindringer: 
Kamp og Fest I—II, 1960-61, og De stille År, 1962. Flere 
afhandlinger om sønderjyske forhold er samlet i pjecer, så
ledes Dansk og Tysk ved Grænsen 1940, Fra et Ståsted, 
1943, og Tiden, der fulgte, 1950.

Litt.: SprF Aim 1965, s. 128-131, Gunnar Fog-Petersen: Vor 
Regering og Rigsdag, 1938, s. 189-191, digtet A. Svensson i 
Valdemar Rørdam: Alderdomsfæstning. En samling digte, 1938.

EBr

Svensson, Bothilde Bondine (Tilde), systueejer og forfatter, 
f. 10. juni 1885 i Løjt Kirkeby, d. 28. okt. 1966 i Ragebøl. 
Dtr. af skrædder Elias S. og Kjestine Marie Rasmussen. 
Ugift.

Efter endt uddannelse på systuer i Danmark og Sverige 
slog S. sig ned på Als, hvor hun i 30 år havde egen systue.
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Hendes litterære og historiske interesser førte hende ind på 
lokalhistorisk arbejde, især koncentreret om de alsiske her
tugfamilier. Resultatet heraf udmøntedes efter 1943 i en 
række selvstændige bøger, bygget på lokalhistoriske studier, 
men oftest i skønlitterært tilsnit. Blandt titlerne kan nævnes 
Fyrster og Bønder, 1943, Hertugslægter I—II, 1946-47, Als 
gennem skiftende Tider, 1951, Sognenes Melodi I—II, 1952- 
53 og Als Nørherred i Fortid og Nutid, 1954. En del af sine 
arbejder sammenfattede hun i en bog om Graasten, 1958, 
og sammen med Holger Dahl om Augustenborg, 1960. Des
uden skrev hun en række kortere artikler, bl.a. et afsnit i 
Bogen om Kegnæs, 1965, men først og fremmest i årsskriftet 
Jul i Sønderjylland, som hun udgav og selv redigerede gen
nem 21 år. Hendes form var den lette, fortællende, og hen
des artikler var mere baseret på et godt lokalkendskab end 
på egentlige, dybtgående kildestudier; men netop hendes le
vende stil gav hende mange læsere og var med til at nære 
den historiske interesse blandt de mange læsere i landsdelen.

Litt.: Danske historikere 1965, 1966, s. 160.
JSl

Telling, Søren Christian Christensen, arkæolog, f. 26. jan. 
1895 i København, d. 14. juli 1968 på Danevirke, Slesvig. 
Søn af musikdirektør Søren T. og Ane Cathinka. G. 1926 
med Anna Pauline Smirnova, ægteskabet opløst. G. 2° 
1931 med Hildur Valborg Christensen, dtr. af typograf 
Thorvald Carlo Olaf C. og Herma Adelgunde.

Via sin musikinteresse som trompeter fik T. i 1930’erne 
kontakt med professorerne Brøndsted og Gustav Schwantes, 
der udførte forsøg med de gamle bronzealderlurer. T. blev 
1939 assistent ved Landesmuseum i Kiel, hvor han deltog i 
udgravningerne. Linder 2. verdenskrig havde T. æren af at 
redde en stor del af museets genstande og senere af at 
standse de tyske troppers ødelæggelse af Danevirke. Han 
var ulønnet inspektør på Danevirkevoldene 1945-68. Fra 
1950 levede T. af foredragsvirksomhed om Danevirke, og 
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han skrev bøger og artikler om militære, musikalske, histo
riske og arkæologiske emner, hvoraf bl.a. kan nævnes Søren 
Telling fortæller, 1959, og Da Rigets Port blev laast, 1962. 
Som historiker var T. popularisatoren, idet han fortrinsvis 
fabulerede over andres resultater; men som arkæolog var 
han mere original, omend ret fantasifuld. Om sin vigtige 
indsats for at værne om Danevirke-anlægget skrev han i 
bogen: 25 år på Danevirke, 1965.

Litt.: Søren Telling. Om og af den danske jarl på Dannevirke, 
1969, Danske Historikere 1965, 1966, s. 163.

JW

Thøstesen, Thøste Simonsen, gårdejer, f. 2. juni 1876 i Fæ
sted, Hygum s., d. 7. aug. 1939 i Gram. Søn af gårdejer 
Simon Lauridsen T. og Kirsten Simonsen. G. 1914 i Hygum 
med Anna Christensen, dtr. af Simon Lauritzen og Chri
stine Helene Lassen, d. 1938.

Vokset op i et nationalt bevidst hjem kom T. 1897 på Fre
deriksborg Højskole og 1898-99 på Tune Landbrugsskole. 
Han vendte tilbage til landsdelen og blev i årene op til kri
gen en drivende kraft i sognets ungdomsarbejde. I 1914 
overtog T. slægtsgården. Han undgik indkaldelse på grund af 
tunghørhed. I afstemningstiden var han medlem af Vælger
foreningens kirkelige udvalg. T. gik på dette tidspunkt for 
alvor i gang med studiet af hjemstavnen. Sin viden udmøn
tede han i en række artikler i Hejmdal. En del af dem er 
samlet i Fra Hygum Sogn, 1927, som giver gode skildringer 
af udskiftningen, tiden ca. 1860-70 og af præstehistorien. T. 
virkede også som foredragsholder og indsamlede desuden i 
sine sidste år arkivalier for landsarkivet i Åbenrå.

Litt.: SprF Aim 1940, s. 87-89, Højskolebladet 1940, s. 554-56.
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Toft, Hans Hansen, gårdejer, f. 29. april 1861 i Løjt Kirkeby, 
d. 14. juli 1947 i Barsmark. Søn af gårdejer Hans T. og 
Botilla Krag. G. 1902 i Løjt med Christine Hohlmann, dtr., 
af gårdejer Nis H. og Christine Holdt, d. 1953.

T. var den ældste af en stor børneflok, rundet af gammel 
bondeslægt i Løjt. Som ung tænkte han på at blive lærer og 
var en tid præparand i Varnæs, hvor den kendte degn Gam- 
melgaard boede. Ham fik T. omgang med og lyttede interes
seret til hans fortællinger. Men så besluttede han sig til at 
prøve lykken i Amerika, hvor en bror var bosat i Califor
nien. Han kom her sammen med mange udvandrede løjt- 
inger og fik dem til at fortælle minder fra hjemstavnen. 
Her blev T. dansksindet, skønt hans barndomshjem havde 
været hjemmetysk. Han opdagede, at han kun følte sig 
hjemme i de danske foreninger og ikke i de tyske, og han 
blev dansk for livet. Han længtes dog efter Løjt, og efter 18 
år drog han hjem. Her blev han gift og forpagtede en gård i 
Dyrhave. I 1909 arvede han Fogedgården i Barsmark. 
Mens hustruen var landmand med liv og sjæl, viste T. me
get lidt interesse for sin gård, og samlivet mellem dem kræ
vede megen tålmodighed fra begge sider. De solgte gården i 
1925 og købte en tidligere lærerbolig.

I trediverne kom T. i forbindelse med yngre mænd, der 
delte hans interesse, og ved deres hjælp fik han skrevet ned 
af sin historiske viden. I de følgende år så en mængde lokal
historiske artikler dagens lys i dagbladene, og de blev læst 
med stor interesse.

Desuden skrev han nogle artikler til Sønderjysk Måneds
skrift og et lille hefte med folkeminder fra Løjt: Ved Spin- 
dehjul og Tælleprås.

Litt.: SJy MSkr 1947, s. 179 f.
JH

Toft, Peter Mikkelsen, apoteker, f. 2. nov. 1872 i Kastrup,
Gram s., d. 7. april 1945 i Tønder. Søn af gårdejer Christen 
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Christensen T. og Margrethe Wraae. G. 1909 i Toftlund 
med Johanne Johannsen, dtr. af sanitetsråd, dr. med. Iver 
Outzen J. og Helene Hansen, d. 1961.

T. begyndte sin farmaceutiske løbebane på Hjorte Apote
ket i Haderslev, studerede i Kiel, Erlangen og München. 
Fra 1902 til 1904 var han provisor i Lübeck, blev derefter 
apoteker i Toftlund, indtil han 1909 flyttede til Jels. Den 1. 
oktober 1919 overtog han Store Apotek i Tønder og købte 
ligeledes Gamle Apotek, der blev nedlagt året efter.

T. fik adskillige tillidshverv. Han blev formand for den 
konservative forening, blev medlem af tilsynsrådet for Tøn
der Landmandsbank fra 1923-45 og var fra 1925 til 1938 
medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Apotekerfore
ning.

Den gamle ærværdige bygning ved torvet i Tønder tilskyn
dede ham til at udforske dens historie, og denne udgav han 
i bogen De Tønderske Apotekers Historie, 1925. Han over
satte Ludwig Andresens bog 200 Aar Vajsenhus og gjorde en 
stor indsats for oprettelsen af et museum, hvis leder han 
blev fra 1925 til 1945.1 et manuskript, der findes på museet, 
har han optegnet nogle notitser om dets historie.

Litt.: SprF Aim 1948, s. 85 f.
WChr

Torp, Alfred Anton Christensen, lærer, f. 27. nov. 1896 i 
Nørre Sundby, d. 3. dec. 1933 i Åbenrå. Søn af skomager 
Jacob Christensen T. og Ane Johanne Jensen. Ugift.

T., der 1917 havde taget lærereksamen ved Ranum Stats
seminarium, tiltrådte 1. sept. 1920 en stilling som dansk
lærer ved den tyske kommuneskole i Tønder. Han var en 
dygtig pædagog og blev snart amtsskolekonsulent Nie. 
Svendsens medhjælper. Han interesserede sig meget for 
europæiske mindretalsforhold, og en frugt af denne interesse 
er hans lille bog: Die Lage der nationalen Minderheiten in 
der Czechoslovakei. Han øvede en betydelig arbejdsindsats 
inden for det nationalt kulturelle arbejde og var fra 1925
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byrådsmedlem og blev senere medlem af Det radikale Ven
stres hovedbestyrelse og forretningsudvalg. I Politik og Al
manak 1931 skrev han om Den danske Mindretalsskoleord
ning i Sønderjylland og i Sønderjysk Månedsskrift 1928 om 
En dansk, ukendt Soldats Grav. Det bedste vidnesbyrd om 
hans evne som skribent er dog hans Optegnelser fra et Op
hold i Tønder, udgivet i Sønderjyske Årbøger 1963-65.

Litt.: SprF Aim 1935, s. 67 f, SJy Arb 1963, s. 1-3.
PKI

Tuxen, August Peder, officer, krigshistoriker f. 4. marts 1853 
i Tandslet, d. 6. jan. 1929 i København. Søn af sognepræst 
Peder T. og Louise Antoinette Bournonville. G. 1888 i Hel
singør med Ingeborg Nicoline Sophie Jørgensen, dtr. af 
underlæge, senere stabslæge, Jørgen Peter J. og Frederikke 
Wilhelmine Emilie Holm, d. 1947.

T. blev student fra Frederiksborg 1871 og tre år senere 
sekondløjtnant i ingeniørerne. Han gennemgik officerssko
len og udnævntes til premierløjtnant. I 1899 blev han chef 
for 2. bataillon og avancerede 1908 til generalmajor og 
1911 til generalløjtnant. Ved sin afsked i 1918 var T. fun
gerende overgeneral. Fra 1901 til sin død var han leder af 
Generalstabens historiske Arbejder. Gennem mange år stu
derede T. i arkiver og biblioteker. Hans hovedværk var Bi
drag til den store nordiske Krigs Historie, hvis otte bind ud
kom i årene 1899-1927. Værket bygger ikke blot på de 
skriftlige kilder, men også på rekognosceringer af slagmar
kerne. Det er objektivt i bedømmelsen af kampene og giver 
ofte udførlige skildringer af de økonomiske og politiske for
hold, som har betydning, når det gælder forståelse af krigs
førelsen. T. har skrevet militærhistoriske bidrag til bl.a. Mi
litært Tidsskrift, Historisk Tidsskrift og Museum.

T. følte sig altid nær knyttet til fødeøen Als, selvom han 
kun var 13 år, da han drog derfra. I Sønderjyske Årbøger 
1926 har han på grundlag af beretninger fra journalister og 
soldater, der kom til Als under de to slesvigske krige, skil- 

162



dret, hvorledes de fremmede opfattede Als og alsingerne. 
Han har ligeledes i to artikler i Sønderjyske Årbøger 1925: 
Minder fra Tandslet Præstegaard, givet en skildring af 
livet på Als og i Tandslet i tiden op til 1867 med korte be
retninger om sognets mennesker og mange levende karakteri
stikker af præster og mere kendte personligheder andet
steds på øen.

Litt.: Studenterne fra 1871, 1912, s. 13, Militært Tidsskrift 
LVIII, 1929, sp. 17-20, Hist T 9. rk., VI, 1929, s. 294 f., Bidrag 
til 15. Bataillons Historie, 1928, s. 250-61, PersHist T 9. rk., II, 
1930, s. 79 f.

JHv

Tønder, Meta Abeline Christine, kniplerske, f. 19. april 1889 
i Tønder, d. 11. feb. 1972 sst. Dtr. af stenhugger Christian 
Jørgensen og Wilhelmine Jørgensen. G. 1911 i Sønderborg 
med kunstmaler Carl Tønder, søn af lærer Carl Georg Tøn
der og Hanne Marie Christensen, d. 1953.

Ungdomsårene tilbragte T. som telefondame i Hamborg 
og senere som postfrøken i Møgeltønder. Hun lærte at knip
le og åbnede i 1928 en forretning, som hun kaldte Tønder 
Kniplering. Her gav hun undervisning i kniplekunsten, som 
hun med en ukuelig energi og med sin fine kunstsans gjorde 
en stor indsats for. Hun samlede gamle mønstre og prik
breve, og tiltrak sig turisternes opmærksomhed, når hun 
ved sommertide iført en nationaldragt sad uden for huset 
og kniplede. Hendes forfatterskab er nærmest af folkloris
tisk art.

Hun udgav flere småbøger: Tønderkniplinger, 1943, 33 
Tønderkniplinger, 1954, Kniplinger, 1970. Desuden udgav 
hun Sønderjyske Bageopskrifter siden 1830 fra Tønder og 
omegn, 1949, og Madopskrifter siden 1786 fra Tønder og 
omegn, 1953.

Litt.: SprF Aim 1973, s. 116 f.
WChr 
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West, Axel Jürgensen, rektor, f. 28. april 1880 i Haderslev, 
d. 23. sept. 1943 i Sorø. Søn af overlærer A. P. W. og Marie 
Elisabeth Jürgensen. G. 1922 med seminarielærerinde Inge
borg Cathrine Skov, dtr. af stabssergent Chresten Hansen S. 
og Anne Cathrine Jensen.

W. blev student i Sorø 1898 og cand. mag. i historie, 
tysk og fransk 1907. Herefter var han adjunkt ved Metro- 
politanskolen og senere ved Sorø Akademi, inden han 1920 
blev rektor ved Tønder Statsskole. Han var rektor i Sønder
borg 1930-41 og i Sorø til 1943. W. var vokset op i et hjem, 
der var stærkt præget af de nationale brydninger. Faderen 
var en tid sekretær for H. A. Krüger, og W. var således 
både fra faderen og gennem sine studier fortrolig med ud
viklingen i Nordslesvig. Ved siden af sin pædagogiske virk
somhed fik W. tid til at dyrke sin litterære og videnskabe
lige interesse. Han udgav historiske lærebøger for gymna
siet, men skrev også afhandlinger og studier over russisk 
historie og politik i Folkenes Historie, Gyldendals Verdens
historie og Ugens Tilskuer. Navlig interesserede W. sig dog 
for Alsace-Lorraines historie. Han foretog flere studierej
ser til Frankrig. Resultatet blev det grundige og solide værk 
Et omstridt Land fra 1938. Endelig har W. skrevet om de 
sønderjyske gymnasier efter genforeningen i tidsskriftet 
Danmark 1941-42.

Litt.: Tønder Statsskole 1920-1945, 1945, s. 62 ff, Sønderborg 
Statsskoles årsskrift 1944, s. 3 f, Tilskueren LVI, 1939 II, s. 
434-41.

DKH

West, Georg Urban Frederik (Fritz) Jürgensen, arkivar, f. 30. 
jan. 1866 i Flensborg, d. 14. maj 1930 i Gentofte. Søn af 
overlærer A. P. W. og Marie Elisabeth Jürgensen. G. 1897 
i København med Agnes Francisca Petrina Gertrud Hut
ters, dtr. af skræddermester, redaktør Anton H. og Anna 
Assam, d. 1942.

W. blev student fra Herlufsholm i 1885. Efter en tid at 
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have studeret medicin skiftede han fag og blev cand. polit. 
1892. Aret efter blev han assistent i Rigsarkivet, avance
rede til arkivsekretær i 1911 og arkivar i 1919. Fra 1924 og 
til sin død var han chef for Rigsarkivets 2. afdeling.

W. tilhørte den katolske kirke, »den gamle kirke«, som 
han kaldte den, og var meget anset indenfor menigheden. 
Gennem en årrække var han formand for Ansgarius-For 
eningen. Han var en mand med en betydelig viden, som 
han uegennyttigt stillede til rådighed for andre. W. var en 
god hjælper og vejleder for de besøgende i Rigsarkivet, hvor 
han især arbejdede med ordning af de arkivalier, som havde 
betydning for sønderjysk historie. Selv indsamlede han et 
stort materiale om sønderjysk historie, ikke mindst om sles
vigske embedsmænd. Disse samlinger er nu i Rigsarkivet. 
Hans største samlede arbejde blev færdiggørelsen af bind 2 
af Kronens Skøder, 1908. Hans litterære produktion er 
iøvrigt ret beskeden. Han var medarbejder ved forskellige 
samleværker, f.eks. Danske Herregaarde ved 1920 I—II, 
1922-23, Danske Len, 1916, og Haandbog i det nordslesvig
ske Spørgsmaals Historie, 1931, hvor han gav en række al
mindelige statistiske oplysninger. Hans mere betydelige ar
tikler er trykt i Sønderjyske Arbøger, hvor han i 1908 skrev 
om valgene i den tyske rigsdag 1871-1907, i 1909 om de 
kgl. statholdere, 1901, 1909 og 1928 om den tønderske knip
lingsindustri. I Fortid og Nutid III, 1921, har han givet en 
oversigt over de arkivalier i Rigsarkivet, som angår hertug
dømmet Slesvig.

Litt.: Nordisk Ugeblad for katholske kristne LXXVIII, 1930, s. 
420-24 og LXXXV, 1937, s. 495-97 og 569-71, Credo XI, 1930, 
s. 134-35.

JHv

Vyff, Mourits Kristian Erhardt, proprietær, f. 6. okt. 1895 i 
Vonsild, d. 14. sept. 1968 sst. Søn af proprietær Jens Chri
stian V. og Elise Christiane Mørk-Hansen. G. 1933 med 
Anne Margrethe Lind, dtr. af gårdejer Peter Laurits L. og 
Anne Kathrine Uldall, i Sønder Bjært.
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Efter realeksamen uddannedes V. ved landbruget og 
overtog den næsten 200 tdr. land store slægtsgård, Paulines- 
minde i Vonsild, hvis mark og skov han drev mønstergyl
digt. Sin nedarvede historiske interesse kunne han først i en 
ret sen alder udmønte i artikler og foredrag. Om fødegården 
skrev han 1947 i Slægtsgården, og 1948 skrev han i Vejle 
Amts Årbøger om udskiftningen i Vonsild 1773, til dels på 
grundlag af arkivalier på slægtsgården; sst. skrev han 1950 
en afhandling om de levende hegn, som havde hans særlige 
interesse. I Sønderjysk Månedsskrift publicerede han 1964 
farfaderen Christian Jensen Vyffs dagbogsoptegnelser om 
begivenhederne i de otte sogne i krigsåret 1864, og han var 
initiativtageren til udgivelsen af morfaderen, stiftsprovst 
Mourits Mørk Hansens livserindringer. Fra 1955 til sin død 
var V. et virksomt medlem af bestyrelsen for Vejle Amts 
Historisk Samfund.

Litt.: Arb Vejle 1968, s. 161-64, Danske Historikere 1965, 1966, 
s. 173.

PKI



SKRIFTER, UDGIVNE AF HISTORISK SAMFUND 
FOR SØNDERJYLLAND

1. Erik Christensen: Fra min Virksomhed i Tønder. Udsolgt.
2. P. J. Refshauge: Bonden, der blev Landraad. Udsolgt.
3. Tønder gennem Tiderne. Under redaktion af M. Macke- 

prang. Udsolgt.
4. M. H. Nielsen: Fra slesvigsk Fattigvæsens Fortid. Udsolgt.
5. Troels Fink og Johan Hvidtfeldt: Vejledning i Studiet af Søn

derjyllands Historie. Udsolgt.
6. Navneregister til H. P. Hanssens Værker. Udg. af Johan 

Hvidtfeldt.
7. Aktstykker vedrørende Kreditanstalt Vogelgesangs Tilblivel

se. Kr. 7,50 (13,00).
8. Peter Kr. Iversen: Vejledning for Sønderjyske Lokalhistori

kere. Udsolgt.
9. Johan Hvidtfeldt: Slægtshistoriske studier i Sønderjylland. 

2. udg. revideret og udvidet af Hans H. Worsøe. Kr. 9,25 
(16,00).

10. Nordslesvigs aandelige Genforening med Danmark. Red. af 
Claus Eskildsen, Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen. Kr. 
11,50 (20,00).

11. Olav Christensen: Bibliografi over sønderjysk slægtstavlelit
teratur. 2. udg. m. tillæg: Manuskripter vedrørende' sønder
jysk personalhistorie i Landsarkivet, Åbenrå, ved Peter Kr. 
Iversen. Kr. 11,50 (20,00).

12. Nordslesvig efter genforeningen. 7 radioforedrag. Udsolgt.
13. Thorvald Petersen: Fra Als til Tønder. Udsolgt.
14. N. Black Hansen: Åbenrå annaler, 1524, 1584-1694. Kr. 

4,75 (8,00).
15. Peter Kr. Iversen: Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog. 

Udsolgt.
16. A. Svensson: Redaktør J. Jessen, Flensborg Avis. I uds., II 

kr. 11,50 (20,00), HI kr. 17,25 (30,00).
17. H. V. Gregersen: Niels Heldvad. En biografi. Kr. 15,00 

(26,00).
18. Erland Møller og Johan Hvidtfeldt: Kaptajn Hans Bruhns 

erindringer. Udsolgt.



19. Asger Nyholm: Nationale og religiøse brydninger i Tønder 
på sprogreskripternes tid. Udsolgt.

20. Knud Kretzchmer: Den sønderjyske Fond. Kr. 11,50 
(20,00).

21. H. V. Gregersen: Gotiske skriftprøver fra sønderjyske arki
valier. Kr. 11,50 (20,00).

22. Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt: Borgmestre, rådmand, by
fogder og by skrivere i Flensborg 1550-1848. Kr. 11,50 
(20,00).

23. G. Japsen: Den nationale udvikling i Åbenrå 1800-1850. Kr. 
17,25 (30,00).

24. Sigurd Schoubye: Guldsmedehåndværket i Tønder og på 
Tønder-egnen 1550-1900. Udsolgt.

25. Åbenrå bys historie. Under redaktion af Johan Hvidtfeldt 
og Peter Kr. Iversen. I uds., II kr. 29,00 (50,00), i skindbind 
kr. 44,00 (76,00), III kr. 45,00 (80,00), i skindbind kr. 60,00 
(100,00).

26. Harald Jørgensen: To ungdomsvenner. H. P. Hanssen. H. V. 
Clausen. Kr. 17,25 (30,00).

27. H. Hejselbjerg Paulsen: Sønderjysk psalmesang 1717-1740. 
Kr. 25,00 (44,00).

28. H. V. Gregersen: Den liineborgske saltoktroi. Kr. 19,50 
(34,00).

29. Johan Hvidtfeldt: Kampen om ophævelsen af livegenskabet 
i Slesvig og Holsten 1795-1805. Udsolgt.

30. Tønder Seminarie-stat 1788-1963. Udarb. af Jens Lampe 
under medvirken af Asger Nyholm og Erik Larsen. Udsolgt.

31. Peder H. Schmidt: Hverdag og fest. Vestslesvigske minder. 
Udsolgt.

32. Jacob Fabricius d. Yngres optegnelser. Udgivet af A. Ander
sen. Kr. 34,50 (60,00).

33. H. V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling med politiske 
venner i København. Kr. 34,50 (60,00).

34. Johannes Oldendorphs selvbiografi. Udgivet ved A. Ander
sen. Kr. 11,50 (20,00).

35. L. S. Ravn: Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig 
under preussisk styre. Kr. 17,25 (30,00).

36. M. Favrholdt: Haderslev Latinskoles historie 1567-1967. 
Udsolgt.

37. Jens Engberg: Det slesvigske spørgsmål 1850-1853. 
Kr. 34,50 (57,50).



38. Mourits Mørk Hansen: Livs-erindringer. Udgivet ved H. V. 
Gregersen. Kr. 29,00 (49,50)

39. Peter Kier: Min rejse gennem jordelivet. Udgivet ved Jens 
Holdt og Hans Hejselbjerg Paulsen. Kr. 29,00 (49,50).

40. G. Japsen: Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland 
indtil 1814. Kr. 34,50 (57,50).

41. G. Japsen: De nordslesvigske sparekassers historie. Kr. 36,00 
(60,00).

42. H. V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling med politiske 
venner i Sønderjylland. Kr. 60,00 (90,00).

43. Harald Jørgensen: Genforeningens statspolitiske baggrund. 
Kr. 36,00 (60,00).

44. Sønderjyske Historikere efter 1864. Under redaktion af Jo
han Hvidtfeldt, Peter Kr. Iversen og Dorrit Andersen.
Kr. 25,00 (40,00).

Normalprisen for ikke-medlemmer er angivet i parantes.
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