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Ricardus Petri og Jesper Ørum
- navigationsundervisning på Føhr og Rømø
Af FRITZ JOACHIM FALK

Fra Vesterhavsøeme, bl. a. Føhr og Rømø,
foregik i ældre tid en betydelig sejlads, ogfor
mange af øboerne var skibsfart et hoveder
hverv. Men et er et skib atføre, noget andet et
søkort at forstå. Fritz 'J. Falk fra Wyk på
Føhr har spurgt sig selv, hvor disse kaptajner
og styrmænd lærte navigationens vanskelige
kunst. Resultatet af hans undersøgelser
fremlægges her og bygger på oplysningerfra
mange forskellige, spredte kilder. De viser, at
der langt tilbage i tiden blev givet privat
undervisning i navigation, men at der også i
perioderfandtes kongeligt privilegerede na
vigationsskoler.

Ingen af de mange præster, som i tidernes
løb har passet deres embeder ved de tre
kirker på øen Føhr, er vel i så høj grad
blevet stående i efterverdenes erindring
som Ricardus Petri (den latinske form for
Richard Petersen) ved St. Laurentius.
Hans navn nævnes endnu i litteraturen om
grønlandsfarernes tid - ikke kun på Føhr,
men også i udlandet - for eksempel i
Holland og Danmark (1). At han blev så
kendt, skyldes dog ikke hans prædikant
virksomhed, men den driftighed, hvormed
han underviste.
Han blev født i 1957 i Dagebüll, hvor
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hans far, Petrus Richardi (Rickwartsen),
virkede som præst. Han blev valgt til præst
ved St. Laurentius kirke på Føhr i året
1620, det vil sige i en alder af 23 år, og
ordineret i Ribe på Trinitatis-søndag. Han
forvaltede dette embede indtil sin død i
året 1678, dvs. i 58 år.
Det var af overordentlig stor betydning
for de mange søfarende i hans menighed,
at han havde erhvervet sig en omfattende
viden om navigation, og at det var vigtigt
for ham at formidle denne viden videre til
de søfolk, der ønskede at uddanne sig til
styrmand, kaptajn eller kommandør.
Den berømte »Lykkelige Matthias«
(Matz Peters) fra Oldsum, der fangede
373 hvaler på sine mangfoldige grøn
landsfarter, har muligvis hørt til blandt
dem, der blev undervist af ham. Vi er
imidlertid på dette punkt henvist til for
modninger, da der ikke med sikkerhed
kendes noget om pastor Ricardus Petris
undervisningsvirksomhed. Vi ved ikke,
hvornår han begyndte at undervise eller
hvor og hvem han underviste. Vi har kun
et enkelt udsagn, nemlig af organisten
Peter Jung Peters der om Ricardus Petris
virke beretter bl.a. følgende i 1826 (2):
»Mindet om denne mand er bevaret helt
op i vor tid. Diakonen, Joh. Petersen til St.
Laurentius kirke oplyser følgende om
ham i et brev af 25. juli 1743 til en ven:
»Selv om jeg ligeledes flittigt forespurgte
om Ricardus Petri for at erfare noget om
hans livs kår, så hørte jeg dog ikke andet,
end at han i det hele taget var en god mand
og vel bevandret i navigationsvidenska
ben, at han havde lært mange her i sognet
styrmandskunsten og det gratis, men på
den betingelse, at de igen gratis skulle
informere andre««
Denne beretning viser, hvor meget hans
sognebørns uddannelse lå pastor Ricardus
Petri på hjerte, og da han virkede i sit sogn
i årtier, må der være udgået en usædvanlig
stærk og varigt virkende impuls fra hans
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virke, så at der snart fandtes mange føhringer som styrmand, kaptajn og kom
mandør på hamborgske, hollandske og
andre skibe. Hans eksempel må også have
virket befrugtende andre steder på øen, for
i det 18. århundrede blev der givet naviga
tionsundervisning mange steder på Føhr.
Det er ganske vist forfejlet i den forbindel
se at tale om navigationsskoler i nutidig
betydning. Når man således kan læse, at
Ricardus Petri som den første skulle have
»oprettet« en navigationsskole, så skaber
denne formulering bestemt falske forestil
linger. Der har ikke været tale om en
offentlig skolebygning, om skoleledelse,
læseplan og afgangseksamen. Det er også
tvivlsomt, at han som den første skulle
have givet undervisning i navigation,
skønt der ikke kendes nogen anden før
ham. Der fandtes jo også kaptajner og
kommandører før hans tid.
Også andre præster virkede som »navi
gationslærere« på Føhr. Det gælder for
eksempel Lago Aegidius Wedel, der som
Ricardus Petris anden efterfølger (16891723) underviste den søfarende ungdom i
navigation (3), og pastor Bahne Asmus
sen, der fungerede ved St. Nicolai kirke fra
1805 til 1844 og forfattede en »efterret
ning om skibsfart« der for størstedelens
vedkommende var skrevet på vers (4).
Også nogle skoleholdere virkede på
lignende måde. Det gælder for eksempel
Arfst Nickelsen i Oldsum (død 1804),
Rørd Rørden i Süderende (død 1861) og
Arfst Hansen i Oevenum (død 1793).
Sidstnævnte »holdt bestandig en styr
mandsskole, hvorved han har gjort sig
meget fortjent af både den lokale og
fremmede søfarende ungdom« (5). Også i
dette tilfælde tænkes der på privat under
visning og ikke på en officiel skole. De
nævnte lærer var ikke selv søfarende.
Ocke Tückis (Arian Tønis) (16881765) stammede også fra Oevenum. Han
underviste fra ca. 1720 og udgav to skrif-

Kort over Føhr 180411805. 1:100.000. Fra Joh. H. Chr. du Plats kort over hertugdømmet Slesvig,
udg. af Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1983.

ter om navigation. Han fik en årsløn som
anerkendelse for sine fortjenester fra byen
Amsterdam. »Han var og blev en føhrer,
den mest jævne og naturlige mand, der
findes, og han aflagde ikke sin simple,
hjemmelavede klædning selv i de fineste
og fornemste kredse i Amsterdam, som
han blev trukket ind i, ej heller, når man
hentede ham i herskabelige kareter for at
drage nytte af ham for rådsforsamlingen
på rådhuset« (6).
Mindre kendte er Ocke Peters fra Old
sum, Arfst Jensen og Nornen Rørden fra
Boldixum, urmager Nickels Wøgens og
vævekammager Nahmen Nahmens fra
Nieblum samt Ketel Rørden i Süderende.
Også søfolkene fra de omkringliggende
øer og halliger drog nytte af den gode
navigationsundervisning på Føhr. Mange
af dem indfandt sig i vintertiden på Føhr
for at blive undervist. Skipper Paul

Frercksen fra Langeness beretter således,
at han var rejst til Wyk i november 1743
for at tage del i en boldixumers undervis
ning. Han skriver: »Jeg gik i skole hos
Nornen Rørden i Bolcksom (Boldixum)«
Han boede i Wyk hos sin søster, postme
sterens kone, og delte værelse med Jakob
Ketelsen fra Hattstedt. Sidstnævnte og to
af hans fætre fra Nordmarsch, som alle
havde fået husly hos Broder Bandix, var på
øen i sammen anledning. (7). Krønikeskri
veren E. C. Kruse fra Hooge beretter i
1794: »De fleste af de unge mænd (fra
Hooge) begiver sig til Føhr, hvis de er
hjemme en vinter, for der at lære styr
mandskunsten af en gammel praktiker.
Det ville ubestrideligt være en stor fordel
for staten, hvis der blev oprettet en naviga
tionsskole på Føhr for denne og naboøer
ne« (8).
Dette udsagn viser, at der ganske vist
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blev givet megen god navigationsunder
visning på Føhr, men at der i 1794 endnu
ikke var nogen officiel kongelig privilege
ret navigationsskole. I betragtning af den
omfattende undervisningsvirksomhed på
øen drejede det sig stadigvæk om dygtige
praktikeres videregivelse af viden, således
som det skete allerede på Ricardus Petri’
tid og endnu før. Den kendte kaptajn, Jens
Jakob Eschels fra Nieblum er et instruk
tivt eksempel herpå.
Han gik i den såkaldte »styrmandssko
le« hos urmager Nickels Wøgens, som
tidligere havde sejlet til søs, i vinteren
1774, og det om aftenen fra klokken 6 til
klokken 12, fordi urmageren ikke havde
tid om dagen. Også her drejede det sig om
privat undervisning. Der skulle betales en
skilling for hver aften. Eschels underviste
selv gratis sin bror Olof og nogle af dennes
skolekammereter i navigation nogle år
senere uden at have aflagt nogen prøve
eller at være blevet styrmand. Som matros
underviste han sin kaptajn, der kun nød
tørftigt havde lært styrmandskunsten. Han
blev styrmand i 1781 og kaptajn i 1782
uden at have taget nogen eksamen. Han
tog først sin styrmandseksamen i Køben
havn i 1784, efter at han allerede i to år
På Føhr findes ligesom på Rømø bevaret en del
havde ført et skib som kaptajn (9).
Det fremgår altså heraf, at det dengang fornemme gravsten, der minder om øens store
ikke var nødvendigt med nogen eksamen søfartstid, her kaptajn Dirck Cramers gravsten
for at føre en stor tremaster. 56 styrmænd fra Wyk; den giver en lang beretning om kaptaj
var opført i listen over søfarere fra nens glorværdige, 44-årige liv, 1725-69. Histo
Osterland-Føhr fra året 1798, 14 af dem riske Samlinger, Aabenraa.
havde bestået en eksamen, og 42 var ikke
eksamensprøvede. To havde bestået eksa indtil det 17. århundrede, og de gamle
men i Bergen, seks andre i København, søfolk havde kun primitive instrumenter.
mens der ikke er angivet noget sted ved de Søkortene var frygtelig unøjagtige« (11).
øvrige seks (10). Først i 1802 blev styr Jacobstaven, der var opfundet af John
mandseksamen lovpligtig i Slesvig-Hol- Davis (1550-1605), var et simpelt vinkel
måleapparat og blev afløst af sekstanten
sten.
Den navigatoriske viden var endnu på omkring år 1750. Astrolabiet var et andet
Ricardus Petri’s tid og indtil midten af det simpelt vinkelmåleinstrument. Det var
18. århundrede ret begrænset. »Naviga muligt at bestemme positionen, hvad den
tionsmetoderne forblev uvidenskabelige geografiske breddegrad angår, ved hjælp
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af disse instrumenter. Først da der kom
mere pålidelige kronometre (fra ca.
1760), kunne man også bestemme læng
degraden, og først i 1833 blev eksamen i
breddegrader udvidet med eksamen i
længdegrader ved styrmandseksamen ved
navigationsskolen i Tønning.
Styrmandsskolen i Tønning var frem
stået af en navigationsskole, som den i
Oldsum fødte føhring, kommandør Hin
rich Brarens i Wyk, havde grundlagt. Han
fik den kongelige bevilling den 21 .januar
1797. Denne officielle skole blev imidler
tid kun to år i Wyk. Brarens foranledigede
nemlig, at navigationsskolen blev flyttet
til Tønning, da han blev udnævnt til

Kartouchefra et søkort over Østersøen, udarbej
det af Pieter Goos (1616-1675). Her ses en
mand, der med en jacobsstav er ifærd med at
måle solens højde. Efter Søkortenes verden.
Udstillingskatalog, Aabenraa Museum, 1983.

lodsinspektør samme sted i 1799. Ca.
3500 søfolk fik deres uddannelse hos ham
og blev eksamineret af ham (12).
Vi må altså konstatere, at der på øen
Føhr med dens skarer af søfolk, kaptajner
og kommandører, og med dens mangear
tede muligheder for privat undervisning i
navigation, ejendommeligt nok først me
get sent og kun i to år fra 1797 til 1799
fandtes en kongelig privilegeret naviga
tionsskole.

Forbavsende er det også at erfare, at der
allerede mere end 100 år tidligere fandtes
en kongelig privilegeret navigationsskole
på øen Rømø længere mod nord. En mand
ved navn Jesper Ørum var dens grundlæg
ger.
Han skal ifølge Eduard Moritz (13)
have været toldskriver i List på Sild.
Thade Petersen (14) henviser imidlertid
til, at Jesper Ørum har boet på Rømø og
derfor vel snarere var toldfuldmægtig for
List toldsted med bopæl på Rømø. Af
tingbogen fremgår der helt klart, at han
har boet i Havneby på Rømø. Søkortdirek
tør Jens Sørensen, der befandt sig på en
rejse fra Skagen til Altona, logerede nem
lig den 4. oktober 1695 hos Jesper Ørum,
hvis hus lå uden for den lille by Havneby i
nærheden af stranden.
Thade Petersen stiller sig selv det
spørgsmål, om Jens Sørensen måske har
medvirket til, at navigationsskolen på Rø
mø blev oprettet. Det er absolut tænkeligt.
Anna Ehlers (15) henviser på den anden
side til, at den berømte videnskabsmand,
Ole Rømer, hvis far, Christen Pedersen,
havde været skipper på Rømø og var
flyttet til Århus, tog del i oprettelsen af
navigationsskoler. Navigationsskolen i
København for »koffardiofficerer« (offi
cerer i handelsflåden) blev oprettet ved
hans medvirken i året 1685, den på Møn i
1687, og Stege fulgte i 1697 (16). Jesper
Ørum fik det privilegium at oprette en
navigationsskole på Rømø i 1697, samti
dig med Stege og ikke længe efter Køben
havn.
Det fremgår nemlig helt klart af en
række dokumenter i Ballum tingbog
1702-18 (17), at Jesper Ørum fik tilladel
se til at oprette en navigationsskole i året
1697, at han rent faktisk oprettede den
(fremgår af ordet »fremdeles« i en be
kræftelse på privilegiet 1706, som også er
gengivet på dette sted i Ballum tingbog),
og at det område, der sorterede under
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skolen, i hvert fald også omfattede Fanø.
Det følger af de forskellige oplysninger, at
Jesper Ørum med sikkerhed har ledet
skolen i ca. 10 år.
Ifølge udsagn fra Hans Carl skal Jesper
Ørum den 22. juli 1695 have modtaget et
anbefalingsbrev fra stiftamtmanden i Ri
be med det indhold, at ansøgeren, (suppli
kanten) »efter nøje efterforskninger og
efter attest fra sognepræsten på Rømø og i
særdeleshed efter attest fra tvende gamle
forstandige skippere, hvoraf den ene farer
som kommandør på Grønland og ifølge
andre erfarne mænds udsagn, skulle være
egnet og dygtig til at forestå en naviga
tionsskole, her på denne ø« (18).
Ifølge gamle overleveringer skal skolen
have haft til huse i Ørums hus i Havneby.
Jesper Ørum kaldte sig navigationsdi
rektør og i Ballum tingbog bliver titlen
»Monsieur« tillagt ham. Andetsteds står
titlen »seigneur« (19). På tinge fungerede
han som »Stockemand« en slags tillids
mand. Sådanne ærestitler og æreshverv
skyldtes vel snarere hans virksomhed som
navigationsdirektør end som toldfuld
mægtig, men måske også hans dobbelt
hverv, såfremt han har beholdt toldvirk
somheden.
Jesper Ørum må være død før 11.
september 1709, da Kirsten Truelsdatter i
tingbogen bliver betegnet som »Sal: Je
sper Ørums enke«. Jesper Ørums ejendom
overgik senere til Karen Berentz og deref
ter til Søren Hansen Møller (20). Bygnin
gen skal den 22 juli 1879 være ramt af
lynet og nedbrændt (21).
★

Gennem de nævnte protokoller er det
bevist, at Jesper Ørum har levet i Havneby,
og at navigationsskolen nok har haft til
huse i hans hus. Da det drejede sig om en
kongelig privilegeret skole, og da skolens
leder måtte bære titlen »navigationsdirek
tør« er det tænkeligt, at undervisningen
afsluttedes med en eksamen. Måske gjaldt
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privilegiet netop den rettighed som afslut
ning at måtte eksaminere eleverne.
Hverken om Ricardus Petri på Føhr
eller Jesper Ørum på Rømø vil man kunne
påstå, at de som de første skulle have
begyndt navigationsundervisningen på
deres ø; thi allerede før deres virke fandtes
der både på Føhr og på Rømø komman
dører og kaptajner, og da der før 1685
ikke fandtes nogen navigationsskole for
handelsskibsfarten i de danske kongers
myndighedsområde, må styrmændene og
skibsførerne have tilegnet sig deres navi
gationsviden ved privat undervisning og i
praksis. Det kan i den forbindelse udeluk
kes, at rømøboere blev undervist på Føhr
og omvendt, idet der ikke var nogen
snæver kontakt mellem de to øer. Dette
kan påvises helt op i det 19. århundrede.
Skønt altså hverken Ricardus Petri eller
Jesper Ørum har indført navigationsun
dervisningen i deres område, var deres
virke dog af stor betydning og måske især i
Ricardus Petris tilfælde også af længere
varende betydning. Jesper Ørums skole er
blevet videreført efter hans død, for lære
ren, Jørgen Andersen, ved Sønderby skole
(1742-72) var i henhold til skolekrøniken
samtidig lærer ved den »kongelige navi
gationsskole« på Rømø. Ifølge Eduard
Mortiz skal skolen endnu have bestået i
1764.
Der findes endnu nogle vidnesbyrd om
navigationsundervisningen på Rømø. Pe
der Jensen Manøe beretter i sit levnedsløb,
at han har lært styrmandskunsten i 1751
hos kommandør Hansen Evis. Dette skete
formodentlig på Rømø, idet P. J. Manøe
rejste fra Rømø til Hamborg i februar
1752. Han var altså hjemme hin vinter.
Den 18årige Hans Hansen Tønnes fra
List på Sild havde taget ophold hos sin
onkel, landfoged Peder Hansen Tønnes i
Vrå, i året 1801, for at lære Styrmands
kunst på Rømø (22). Der meldes ikke
noget om, hvem der underviste ham. Må-

Efter 1864 forsvandt de mange private navigationsskoler, der prægede hertugdømmet Slesvig, idet
den preussiske administration efter 1870 kun anerkendte eksaminer fra statslige navigationsskoler.
TU navigationsskolen i Aabenraa, oprettet 1870, opførtes i 1877 en ny bygning (i dag
matrikelkontor). På billedet ses styrmandselever 1898-99, formodentlig foran skolebygningen, hvor
de øver sig i at arbejde med sekstant og andre måleinstrumenter, der er nødvendige for sikker sejlads
på havene. Fot. Aabenraa Museum.

ske var det hans onkel selv, der havde
været kommandør i Hamborg, der under
viste ham.
Sluttelig skal nævnes Lindhard Hansen
Carl, der lærte navigation på Rømø i
vinteren 1831-32. Den undervisning, han
fik, var så god, at han kun behøvede at gå
tre uger på navigationsskolen i Køben
havn om sommeren 1833 for derefter at
bestå eksamen »med bedste Karakter«
(23).
Som disse enkeltstående eksempler vi
ser, var det muligt at lære styrmandskun
sten på Rømø fra det 17. og ind i det 19.
århundrede. I flere årtier foregik det på en
kongelig navigationsskole, men herefter
drejede det sig imidlertid igen om under
visning af privat karakter, således som det
også før skal have været tilfældet.
Der skal også gøres opmærksom på, at
der fra Rømø findes en righoldighed af
kilder bl. a. skyld- og panteprotokoller, i
hvilke forpligtelsen til at lade drengen

undervise i styrmandskunsten blev fast
lagt. Sådanne bestemmelser var kun me
ningsfyldte, hvis den krævede undervis
ning også lod sig virkeliggøre. Uden mu
ligheden for navigationsundervisning på
begge øerne ville det have været udeluk
ket, at Rømø og Føhr kunne opvise et så
stort antal kaptajner og kommandører,
som det var tilfældet i århundredernes løb.
I den forbindelse havde Føhr rigtignok det
fortrin, at den havde et indbyggertal, der
var fire gange så stort som Rømøs. Tilsva
rende kom der naturligvis også flere sø
folk og flere skibsførere fra Føhr, hvorved
føhringerne var toneangivende som grønlandsfarere i midten af det 18. århundrede
i Holland ved siden af Den Helder, mens
rømøboerne fra 1750 i årtier dominerede i
Hamborg.

Oversættelse fra tysk: Anne-Grethe Ildved,
Rømø.
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Stormfloden nytårsnat 1719-20
-en beretning fra Mjolden
Af P. KR. IVERSEN

Man plejer normalt kun mere generelt at
høre om de skader, som de vestslesvigske
stormfloder har forvoldt i ældre tid. Der
nævnes, at så og så mange mennesker og
dyr er druknet og så og så mange huse er
skyllet væk eller ødelagt. Man gør sig
derved ikke egentlig tanker om, hvorledes
ulykkerne har virket på det enkelte men
neske og den enkelte familie. Nu og da kan
man dog gennem breve og andre doku
menter få et ganske godt indtryk heraf.
Det gælder således nedenstående brev.
Det er et bønskrift skrevet d. 11. oktober
1731 til den unge lensgreve O. D. Schack
fra en af hans fæstebønder Peder Pedersen
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i Mjolden, hvori der berettes indgående
om de store skader hans fædrenegård led
underen stormflod nytårsnat 1719/20 og
om den menneskelige nød, som hans
familie led i de følgende år. Også om en
hidtil ikke nærmere kendt kvægsyge inde
holder brevet oplysninger. Det findes af
skrevet i kasserer på Gram gods, J. P.
Pepers optegnelser vedrørende hoved
gårdsdriften 1746-48.
Bønskriftets tekst er her gengivet ord
ret, men i moderniseret retskrivning.
»Deres Excellence. Højædle og Højvel
bårne Hr. Kammerherre. Nådige Herre.

Stormfloden den 12. nov. 1872 er den første stormflod hvorfra der haves billeder. Den ramte især
østkysten af Sønderjylland og i det hele taget kysterne ved Østersøen. Her ses Peer Skippers hus i
Gjedesby på Sydfalster efter stormfloden. Måske har Peder Pedersens forældres gård i Mjolden set
lige sådan ud efter stormfloden nytårsnat 1719-20. Træsnit i Illustreret Tidende 1872, her efter
Gunnar Knudsen: Dansk Bondeliv i forrige århundrede. 1975.

Såsom jeg har tilforne understået mig
underdanigst at give min anliggende til
kende for Deres Højgrevelige Excellence
og fundet den nåde, at De allerede har
givet god fortrøstning om at blive hjulpet i
min hårde nød, så tager jeg nu atter min
tilflugt til min nådige Herre, andragendes i
al underdanighed årsagen til mine slette
vilkår: Anno 1719 den 31. dec., da den
milde Gud hjemsøgte disse grænser med
en stor og fordærvelig vandflod, træffede
ulykken især mine forældres stavn; thi
derved blev alle vægge i huset nedskyllede, undtagen nogle få tavler, alt vort
brændsel udskyllet, at der efter floden ikke
var tørvebrænde i huset, hø og korn mesten del bortskyllet og resten fordærvet. Af
nogle tønder mel og korn fandt mine
forældre alene en tønde mel liggende i det
salte vand fordærvet, som de »deynede«
(d. v. s. rørte til dej) sådant, som det var og

brugte i deres store nød. Boskab og hus
redskaber mistede vi næsten tilhobe. Det
ved Gud, at alt vor levnedsforråd bestod i
2 brød, som blev redet fra floden. Øllet
med tønderne var borte. Kærnekorn var
ikke i vort fattige hus uden det, som var i
kærvene i hilden (dvs. høstænge i laden),
hvilket vi dog fik liden gavn af, eftersom vi
ej kunne komme til at tærske det i det åbne
og fordærvede hus, førend det meste af
utøj var fortæret. Med hvor stor suk og
sorg, møje og besværing mine arme hjem
søgte forældre siden den tid med deres da
umyndige børn mesten del har næret dem,
kan ingen fuldkommen vide uden Gud, og
havde næst Gud vore naboer ikke forbar
met dem over os og gået os til hånde med
varme og underholdning havde, vi for
gået.
Der vinteren var til ende, havde vi 2
sene (d. v. s. golde) køer til vor hushold-
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ning og 2 forhungrede bæster til vort
arbejde, da vi og måtte borge hver kærne
til at beså vores agre med. Siden den tid
gav den fromme Gud os sin velsignelse, at
vi tid efter anden fik huset nogenledes
forbedret og stavnen besat med kreter (d.
v. s. kreaturer) og bæster, indtil afvigte år,
da den her gængse kvægsygdom har des
værre gjort vore stalde rydelige, idet vi
mistede 8 af de bedste køer og 4'de-års
stude. Tilmed har jeg ikke kunnet nyde
den undsætning af det højvelbårne her
skab til Trøjborg, som de andre undersåt
ter, fordi stavnen er under tvende herska
ber, som derfor heraf kan eragtes min
fædrene stavns ringe vilkår, og jeg da
gerne ville især for. min udlevede og
skrøbelige moders skyld blive derved, så
beder jeg underdanigst, at min nådige
Herre ville bevise mig Deres fattige og
nødtørftige undersåt den nåde, at restan
cerne måtte eftergives, da mig og det
samme af det højvelbårne herskab til
Trøjborg er forsikret. Den nåde, som min
store nødtørftighed mig bevises, vil den
Højeste rigeligen og evindeligen beløn
ne.«

Herpå følger den grevelige resolution, der
er dateret Schackenborg den 18. oktober
1731 og lyder således: »Inspektøren Sr.
Matthiæ ville herom gøre aftale med
herskabet eller forvalteren på Trøjborg, at
denne post kan nå fuldkommen endelig
hed« underskrevet »O. D. Greve af
Schack«.

Peter Petersen kan ikke have hørt til de
dårligst stillede fæstebønder, selv om
stormfloden nytårsnat 1719-20 var gået
hårdt ud over hans hjem. I en schackenborgsk jordebog fra 1740 er hans hart
korn angivet at være 5 tønder, 4 skæpper, 1
2/3 alb., hvoraf der årligt skulle svares 12
rdlr. spec. Herligheden (d. v. s. de øvrige
afgifter) hørte under Trøjborg og hertil er
hartkornet angivet at være 1 tønde, 2
fjerdingkar, 1 '/2 alb. På Trøjborg fik han
1731 eftergivet i hyre og frihedspenge 6
rdlr., medens en anden trøjborgsk under
såt fik eftergivet 20 rdlr. Mon ikke det
schackenborgske herskab også har set i
nåde til Peter Petersen og eftergivet ham
en del af hans landgilde?

En glemt missionær fra Løjt
Af C. RISE HANSEN

En glemt missionærfra Løjt bliverfremdra
get i denne artikel affhv. arkivar i Rigsarki
vet, C. Rise Hansen. Den giver et fint indblik
i de vanskelige forhold, som aktive missio
nærer levede under i begyndelsen af 1800årene. En del afdisse vanskeligheder skyldes
et tungt administrativ apparat i Danmark.

Sønderjylland har givet ydre mission
mange missionærer. Uvilkårligt tænker vi
vel på Christiansfeld med de mange ud
sendinge fra Brødremenigheden eller se106

nere hen på Breklummissionens folk, i
nyeste tid på missionærer under Det dan
ske Missionsselskab, især i Øst Jeyporeområdet i Indien.
Men der er også en del enkeltstående
personer, også nogle, der i første halvdel af
1800-årene søgte tilknytning til det i 1821
stiftede Danske Missionsselskab. Dette
selskab havde vanskeligt ved at tilveje
bringe en egen organisation for uddannel
se af missionærer og et eget missionsom
råde. Først og fremmest, havde det de

Parti fra Løjt Kirkeby med kirken i baggrunden. Her skabte den pietistiske sognepræst Andreas
Matthiesen et rigt kristenliv. Det var gennem hans undervisning, at Peter Jægerfik lyst til at forkynde
evangeliet. Postkort ca. 1900, A. Wohlenberg, Aabenraa, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

daværende danske koloniområder i tan
kerne, Trankebar, Guineakysten og Grøn
land; men selskabet modarbejdedes her af
et kollegium, Missionskollegiet, der den
gang var grundlagt og havde virket for
evangeliets forkyndelse i disse områder,
men nu var helt stivnet.
Peter Petersen Jæger

Mellem disse tidlige sønderjyske missio
nærer, der søgte tilknytning til Det danske
Missionsselskab, er en næsten glemt skik
kelse, Peter Petersen Jæger fra Løjt Kirkeby.
Han var født her i 1808, hvor hans fader,
Peder Jæger, var lærer.
Faderen døde imidlertid i 1822 og
efterlod sig en enke, Bodel Jæger, født
Broer, og tre umyndige børn, Peter, Jørgen
og Maren, mens to ældre sønner allerede
var døde før faderen.
Sognepræsten i Løjt var på den tid den
pietitiske Andreas Christian Matthiesen,
der skabte et rigt kristent liv i sognet; han
gjorde sig også bemærket ved at prædike

på sønderjysk. Vi har fra pastor Matthie
sen en udtalelse om den unge Jæger, en
anbefaling fra ham til Det danske Mis
sionsselskab, affattet på tysk i 1826. Det
oplyses heri, at Jæger fra sine tidlige
drengeår havde vist flid, gode evner og
gudsfrygt i begge klasser i landsbysko
len.
Fra sit 10. år - altså mens faderen endnu
levede - begyndte den unge Peter Jæger at
tage del i undervisning, som sognepræsten
hver lørdag gav nogle drenge, især i det
tyske sprog. I de følgende år blev Jæger i
stadigt øget dag- og timetal med andre
unge undervist i præstegården i kristen
dom, geografi, historie og matematik,
desuden også i flere gamle og nyere sprog,
latin, græsk, tysk engelsk og fransk. Hans
flid og hans kundskaber tiltog fra år til
ar.
Ved konfirmationen i 1824 oplyser pa
stor Matthiessen, at evangeliet gjorde dy
be og varige indtryk på Peter Jæger, der i
modsætning til den øvrige mandlige ung
O
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dom i Løjt havde en uovervindelig mod
vilje mod at gå til søs; hans sind var - som
det hedder i anbefalingen af 21. august
1826 - rettet derhen at tjene hans frelser
med evangeliet. I 1825 havde han overta
get en lille skole på landet i Ørderup
(Toftlund sogn). Præsten i nabosognet
Arrild, den retsindige, men noget mærk
værdige pastor Anders Ørbech, blev op
mærksom på ham og optog ham i 1825 i
sit hus som lærer for sine børn.
Det var pastor Matthiesen bekendt, at
Jæger ved sin flid som ved hele sin opfør
sel vandt sig sine elevers kærlighed og de
ældres fuldstændige tilfredshed.
Interesse for missionen

Ørbechs interesse for Jæger gav sig også
udslag i, at missionsinteressen styrkedes
hos denne. Ørbech havde oprindelig været
kapellan hos sin svigerfader, pastor Høyer
i Hee, og her taget sig af en bondesøn dér
fra sognet, Christen Christensen Østergaard, som også ved påvirkning fra herrnhuternes udsending i Skjern, Frands Lund,
blev interesseret i ydre mission og fik
forbindelse med Det danske Missionssel
skab.
Ørbech havde således et vist kendskab
til muligheden for at blive ydre missionær.
Det lykkedes ganske vist for Østergaard at
skaffe midler og anden hjælp, så han
kunne blive student og siden cand, theol.
Således uddannet blev han af Missions
kollegiet i 1833 sendt som missionær til
Upernivik.
Jæger havde imidlertid som søn af en
lærerenke ikke de muligheder i økono
misk henseende, som gårdmandssønnen
Østergaard havde haft. Spørgsmålet var
så, om Det danske Missionsselskab kunne
hjælpe ham til at realisere sit missionær
kald.
Den 25. august 1826 skriver da Jæger
til missionsselskabets formand, pastor
Rønne i Lyngby og oplyser, at han ved at
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læse Christen Østergaards breve til Ør
bech, havde fået lyst til at blive missionær;
han føjer til: »Verden er mig lidet, og dette
liv har for mig ingen betydning uden i
forbindelse med det tilkommende. Derfor
søger jeg kuns i Gud og i at gøre hans vilje
min glæde, men hans ypperste vilje er vist
at prædike Christum, og det sker vist i
denne tid med største frugt blandt hednin
gerne«
Jæger tilbyder da missionsselskabet sin
tjeneste, men tilføjer, at han ejer lidet eller
intet og derfor ønsker at nyde understøt
telse som Christen Østergaard. Jæger
kunne endnu nogen tid undervise hos
pastor Ørbech, i et år eller to, indtil der
kunne blive plads i missionsselskabet for
ham.
Ørbech giver ham da også en fin anbe
faling med; han kendte ham som lærer for
et af sine børn og ville i og for sig nødigt
undvære ham. »Et stille og dueligt menne
ske er han, just sådan som alle burde være,
besynderlig de, som danner sig for den
gejstlige stand. Dertil har han og søgt at
berede sig, men ... da han er uformuende,
så ved samtale med mig, har han vendt sit
sind dertil at vorde - om Gud vil missionær« hvortil Ørbech finder ham vel
egnet, også fordi han har så let ved at lære.
Han taler godt tysk, skriver ligeså noget
fransk, engelsk kan han også, ret godt
latin, læser alt Horats, og kan ret godt
oversætte det ny testamente fra græsk til
latin. Endog det hebraiske har han be
gyndt på, for ikke at tale om historie og
geografi m.v. Faktisk fandt Ørbech, at
Jæger ved god undervisning, som han dog
ej har lovet ham eller kan love ham for sit
embede, i et par år kunne dimitteres til
universitetet.
Jæger havde også et godt helbred og som det hedder - et tækkeligt udvortes.
Ørbech går så vidt, at han sammenligner
ham med Christen Østergaard, som var et
elskeligt menneske og ingenlunde uskik-

ket til alt, han lægger sig efter; men
Ørbech ville meget foretrække Jæger især
med hensyn til kundskaber.
Rønne sendte Jægers ansøgning i cirku
lation mellem bestyrelsens menige med
lemmer. Tre - ikke gejstlige - resolverede
straks, at de på ingen måde kunne give
noget løfte om at antage Jæger til missio
næruddannelse for selskabets regning. To
gejstlige medlemmer var mere positive.
Dr. theol. A. G. Rudelbach - støttet af lie.
theol. Jens A. L. Holm - var forsåvidt enige
med deres medbestyrere, men mente, at
man ikke direkte burde afslå Jægers be
gæring, der var fremsendt med så gode og
gyldige anbefalinger, og bemærkede, at
selv om selskabets økonomi for tiden ikke
tillod at fatte nogen bestemmelse derom
førend i slutningen af 1827, ville det til
den tid vise sig, hvad selskabet overhove
det turde vente at kunne gøre for at danne
duelige unge mennesker til missionsvæse
net. Rudelbach tilføjede, at det for resten
var muligt, at Jæger med sit sprogkund
skab inden den tid andetsteds kunne sæt
tes i en passende virkekreds.
Uddannelse i Basel

Nu var netop i 1826 spørgsmålet om
mission på Guineakysten (den såkaldte
Guldkyst) med de derværende danske
kolonier blevet brændende. En komité,
hvori bl.a. Bone Falk Rønne og Rudelbach
sad, dannedes og i sommeren s.å. resolve
rede Frederik VI, at der på missionssel
skabets regning måtte udsendes en mis
sionær til Guinea.
Det i 1815 stiftede Baselermissionsselskab havde nogle år forinden været inde
på tanken om mission bl.a. i Guinea.
Rudelbach var i oktober 1823 i Basel, og
året efter skrev B. F. Rønne til selskabet og
gjorde opmærksom på den vågnende mis
sionsinteresse i Danmark. Man havde
ganske vist forbindelse med en norsk
student, Jørgen W. Cappelen, der sidst i

dec. 1824 kom til Basel for at studere ved
missionsskolen; hans helbredstilstand
gjorde ham imidlertid uegnet til at gå ud
som missionær. Baselermissionen kunne
imidlertid møde med fire missionskandi
dater, der ordineredes i København i juni
1828 og ankom til kolonifortet Chri
stiansborg i december s.å. Men klima og
sygdom mærkedes straks. De tre af de
nyankomne døde i august 1829, den fjer
de det følgende år.
Også uden denne sørgelige udvikling
påvirkede den vågnende interesse for Gui
nea Jægers ansøgning. Nytårsaften 1826
modtog han i Branderup, hvor Ørbech nu
var sognepræst, med glæde og taknemme
lighed brev af 19. dec. fra missionsselska
bet med det »overmåde herlige tilbud« at
han kunne komme til Basel; han takker i
sit svar af 14. januar 1827 og skriver
»hvad større lykke og salighed kunne her
på jorden vederfares mig, end når jeg
måtte findes værdig til at være et redskab i
Guds hånd til at føre sjæle til deres frelser«
Hans moder havde ikke hidtil været så
glad for sønnens valg af livsstilling. Nu
kan Jæger tilføje: »Det glæder mig også
meget ved dette mit forehavende, at min
moder nu (da hun forhen ikke var det) er
ganske tilfreds med denne sag, ja ofte har
hun endog kraftigt opmuntret mig til at
leve og dø for min frelser«
Jæger fik nu 50 rbd. til klædningsstyk
ker, og lidt senere 23. jan. samme år kunne
bestyrelsen meddele Rønne, at den var
blevet enig om at tilstille Jæger 150 rbd.
sølv til hans rejseomkostninger af selska
bets kasse. Fra opholdet i Basel er nogle
breve bevaret fra Jæger til Rønne. I et brev
af 11. maj 1830 omtaler han den meget
nedslående efterretning om de tre missio
nærer, der døde i august 1829. Denne
tidende havde dybt såret deres hjerter, og
Jæger ved - skriver han - at det også vil
smerte Rønne og alle deltagende venner i
København, at de kære brødre, som Kristi
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Fortet Christiansborg på Guldkysten, hvortil Jæger, Riis og Heinze ankom i marts 1832. Tegning af
W Svedstrup, 1847, i Det kongelige Bibliotek.

kærlighed drev til de arme negre, næppe
var indtrådt i deres virkekreds, førend de
måtte blive et rov for det morderiske
klima. Jæger trøster med, at Herrens veje
ikke er vore, men bemærker også: »Vi vil
derfor ved slige erfaringer ikke lade mo
det synke, men i håb og tro til Ham, som
vil, at alle mennesker skulle komme til
sandheds erkendelse, søge at efterkomme
Hans befaling«
I et nyt brev til Rønne fra Basel, dateret
13. juli 1830, omtaler Jæger årsfesten i
Basel den 16. og 17. juni og skriver: »De
kan nok tænke Dem, at de sørgelige
efterretninger fra Guinea var en genstand,
som meget tildrog sig de besøgende ven
ners opmærksomhed. Glædeligt var det
mig, af alle deltagere og venner af mis
sionssagen, som her var tilstede og i
konferencen blev rådspurgte, kun at høre
een stemme, som lød således, at vor
komité dog ikke skulle opgive missionen
på Vestafrika, men i tro fortfare og ikke
lade dem noget offer for Herrens sag være
for stort, i det mindste så længe ikke som
frimodigheden fra elevernes side at vove
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deres liv for Guds ære og de arme negeres
frelse ikke formindskedes« Der var også
efterretninger om, at to missionærer fra
Basel var døde efter få ugers ophold i
Liberia. Jæger resumérer: »Missionen på
Vestafrika er virkelig et troens-værk. Det
synes der at skulle gå igennem døden til
livet. Men det må jo ikke undre os; bliver
dog ingen sejr vunden, uden at nogle må
falde som ofre på valpladsen«

Til Guineakysten

Udsendelsen til Guineakysten var beram
met til 1831. Foruden Jæger skulle en
anden sønderjyde, Andreas Riis fra Lø
gumkloster, udsendes sammen med en
tysk læge, dr. Heinze. Inden afrejsen skulle
de to sønderjyder besøge deres familien i
Nordslesvig og kom hertil sidst i juli. Den
17. august samme år skriver Jæger fra
Løjt til Bone Falk Rønne om en ny
hindring, der var opstået. Da de tre skulle
virke i en dansk koloni, skulle de have
tilladelse hertil, og fra dansk side stillede
man som betingelse, at de to missionærer

skulle ordineres i København af biskop
pen dér. Meddelsen herom indløb i Basel,
efter at de to den 15. juli var blevet
ordineret i Baden og iøvrigt var rejst fra
Basel. Baselerselskabets hastværk skyld
tes åbenbart, at man ønskede missionæ
rernes afrejse fremskyndet. Nu spurgte så
Jæger Rønne, om det var nødvendigt, at de
to kom til København; opholdet hos fami
lien var i forvejen knapt, men var det
nødvendigt, ville de to tage dampskibet til
København. Dette blev nødvendigt, for
det var en alvorlig sag at sætte sig ud over
kongens ønske.
Tiden var imidlertid kort. Den 5. sep
tember var både Riis og Jæger i Køben
havn og satte her et meget ydmygt og
underdanigt brev op, hvordi dé over for
majestæten prøvede at forklare hastvær
ket: I Afrika var tre af fire missionærer
døde, og Baselerselskabet havde derfor
ønsket hurtigst muligt at sende nye mis
sionærer ud. De få muligheder, der var for
skibslejlighed til Guineakysten, måtte ud
nyttes, og derfor havde selskabet ladet de
to missionærer ordinere i Baden, da man
»forudsatte, at Deres Majestæts allerun
derdanigste sanktion under så trængende
omstændigheder ikke ville udeblive«.
Jæger og Riis fremhævede, at de gerne
ville give Guds, hvad Guds er, og kejseren,
hvad hans var, og håbede, at der ikke
måtte falde nogen mistanke på dem om, at
de ikke altid var rede til at vise kongen,
Herrens salvede, al skyldig ærbødighed,
og at deres ordination ikke var fremskyn
det af nogen anden grund end den, at
selskabet havde valget imellem, at de
skulle blive et helt år i uvirksomhed eller
ile med deres afrejse.
Nu håbede de, at fremskyndelsen af
deres ordination fandt majestætens bifald,
da de var overbeviste om, at denne, som
viste en særdeles kongelig nåde mod deres
brødre, som gik forud for dem og ofrede
deres liv for deres ædle kald, intet heller

ønskede end, at deres plads snarest muligt
blev udfyldt.
Det lykkedes virkelig i hast at nå gen
nem de forskellige administrative hindrin
ger; Det danske kancelli og Sjællands
biskop bøjede sig og lod de to rejse uden
ordination i København. Allerede 8. sep
tember kunne de forlade København med
dampskibet til Lybæk for derfra over
Hamborg at nå til London. Her kom de
imidlertid til at vente længe på skibslejlig
hed, og først den 21. januar 1832 sejlede
de mod Afrika.
På Guineakysten

Da de nærmede sig Guldkysten, mødte de
et engelsk skib, som for kort tid siden
havde været i den danske koloni på Akkra.
Jæger fortæller i et brev, at kaptajnen
derfra kom om bord og bragte den ned
slående efterretning, at guvernøren og
Henke, deres eneste bekendte på kysten,
mod slutningen af forrige år efter et hårdt
sygeleje var døde.
Rejsen fortsattes og efter syv ugers
overfart fra London, kom de - som Jæger
skriver - lykkelige og sunde den 13. marts
frem. Efter få uger kom de første syg
domsanfald, som dog nogenlunde blev
overvundet, men allerede 26. april døde
lægen Heinze som offer for klimatfeberen.
Af breve fra Andreas Riis, dateret den
12. august og 5. sept. samme år, kender vi
Jægers triste skæbne. Den 10. juli tiltrådte
Jæger og Riis en rejse for at opsøge en
plads, der kunne være passende til en
missionsstation. Jæger, som allerede før
ikke havde befundet sig så ganske vel, var
dog ved afrejsen en del bedre. Men uagtet
de lod sig bære i hængemåtter den halve
vej, følte Jæger sig dog så træt af rejsen, at
han måtte gå til sengs straks efter aftens
måltidet. Efter en rolig og vederkvægende
søvn befandt han sig om morgenen tem
melig vel. Men det varede kun få timer, da
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Missionær Andreas Riis (1804-1854) blev født
i Løgumkloster i et hjem præget af stærk tro.
Broderen Peter Riis startede den første missions
forening i Sønderjylland. Sammen med Peter
Jæger blev Andreas Riis i 1828 optaget på
missionsskolen i Basel 11832, efter at Jæger og
Heinze var døde, måtte Riis alene videreføre
missionsarbejdet på Gunineakysten. 11836 kom
to nye medarbejdere ud - også de døde hurtigt.
Det krævede både en fast tro og et stærkt helbred
at være hedningemissionær. Foto efter Chr.
Wienberg: Sønderjyllands Indsats i Verdensmis
sionen. 1939.

tvang mathed og ildebefindende ham atter
til at lægge sig. Den 14. blev han nu
fuldkommen syg og klagede over hoved
pine, smerte i maven og stærk kvalme.
Diarré, blodbrækning og blodgang gjorde
ham aldeles mat og afkræftet. Den 17. juli
kom lægen selv og erklærede straks, så
snart han så den syge, at han ikke kunne
leve, da han havde mistet alt for meget
blod. Fra den stund af lå Jæger ganske
rolig og stille, indtil han den 18. omtrent
kl. 9 formiddag blidt og roligt lukkede
sine øjne. Den følgende morgen, ligeledes
omtrent kl. 9, blev hans legeme begravet i
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al stilhed, uden at Riis, som også var blevet
syg og måtte holde sengen, vidste noget af
det.
Det blev således en kort missionsperio
de, Jæger fik derude. Andreas Riis overle
vede derimod, og hans navn huskes sta
dig.
Den ovennævnte Christen Østergaard,
der endnu på denne tid forberedte sig til at
gå som missionær til Grønland, giver i et
brev til pastor Rønne indtryk af de to
guineamissionærer, som han i et par dage
havde haft lejlighed til at være sammen
med. Han skriver bl.a.: »Hvor glædeligt
det end er, at alt er gået efter ønske, ligger
der noget underligt vemodigt i en sådan
afsked fra sådanne mennesker, som man
så sjælden træffer at komme i berørelse
med på sin vandring i gennem livet. Jeg fik
dem så inderlig kær ved dette korte be
kendtskabjeg gjorde med dem, ved dette
korte sammenstød for igen at adskilles og
at vandre hver sin vej til verdens forskelli
ge kanter, ret ligesom når to bekendte
skibe stryge hinanden forbi på det store
verdenshav, da hilse de venligen ad hinan
den og ønske lykke på rejsen, men venter
ikke at se hinanden mere, førend de
engang begge efter fuldent rejse samles
fra forskellige sider ved deres hjemstavn i
den velbekendte fædrenehavn«.

Henvisninger
Oplysningerne ovenfor bygger på korrespon
dance i Det Danske Missionsselskabs arkiv
(Sager vedr. missionærer i andre selskabers
tjeneste og Korrespondance vedr. mission på
Guineakysten (Guldkysten)), og på breve trykt
i Dansk Religionsblad 1827-31 og Nyt Dansk
Religionsblad 1832-33. Om sønderjyske mis
sionærer kan iøvrigt læses i Chr. Wienberg:
Sønderjyllands indsats i Verdensmissionen.
Kbh. 1939.

Augustenborg slot 1850. Ved treårskrigens udbrud forlod hertugfamlien Augustenborg slot den 26.
marts 1848 under flugtlignende forhold, og hertugen kom aldrig mere tilbage igen. Samtlige
bygninger blev besat af det danske militær, og de blev hurtigt taget i brug som lazaret, først for 200
sårede, men efter slaget ved Slesvig blev her anbragt henved 1000 sårede. Fra oktober 1848 blev
hovedslottet rømmet for sårede og taget i brug som kaserne, og frem til 1864 fungerede
slotskomplekset dels som kaserne, dels som lazaret. Blyantstegning i Museet på Sønderborg Slot.

Krigserindringer fra 1848-50
Af HJ. THORSTEINSSON

Om Augustenborg som lazaret i Treårskri
gen blev der fortalt i Sønderjysk Måneds
skrift i februar 1986. Især forholdene i
sanitetstjenesten blev her belyst gennem
oberst Jacob Thode Reeders erindringer.
Stabslæge Hj. Thorsteinsson, Ringsted, er
gået videre med Ræders erindringer og
prøver at belyse de vanskelige, ja næsten
ulidelige forhold som var på lazarettet i
Augustenborg.
Oberst Jacob Ræder (1798-1853) giver i
sine erindringer en sarkastisk beskrivelse
af datidens militære læger. Han var af en

gammel norsk militærslægt, var flittig
militærskribent og skrev en dagbog over
treårskrigen formentlig med udgivelse for
øje. Imidlertid nåede han ikke at besørge
denne, da han døde af kolera i 1853. Det
blev hans brodersøn, der i 1911 udgav
hans erindringer (1). Det skete først 57 år
efter hans død, fordi erindringerne inde
holdt ubeherskede udtryk. Dette skyldtes
- som det siges i forordet - »jo mere
Disciplinen binder den offentlige Ytrings
frihed, desto stærkere blive aabenbart de
Udtryk, der benyttes i private Samtaler«
Ræders erindringer måtte vente med en
113

udgivelse under hensyn til de i skriftet
omtalte personer og for at lade støvet
sænke sig over de iltre sind. Men vi vil her
139 år efter begivenhederne lade obersten
beskrive sin ankomst til lazarettet den 24.
april 1848 efter at være blevet såret ved
slaget ved Slesvig den foregående dag.
Om sin krigsskade fortæller han således:
»Jeg gik hen til en Klump Folk og vilde
drive dem frem. Faae Skridt fra dem blev
jeg truffet af en Kugle i det høire Laar. Jeg
følte ikke videre derved, end som om man
havde kastet mig en Steen. Jeg blev
staaende, støttende mig paa min udtrukne
kaarde, og gik endnu noget omkring og
lod blæse: »Avanceer« Kort efter hørte jeg
et Skrig til Høire. Det var Capitain v.
Bentzen, der laa paa Ryggen truffen eller
rettere strøjfet af en Kugle i den venstre
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Side. Jeg trøstede ham og sagde, at ogsaa
jeg var saaret, men at man derfor ikke
maatte skrige saa forskrækkeligt. Han
kom da paa Benene og gik selv tilbage«
(2).
Oberst Ræder eller major Ræder, som han
var på dette tidspunkt, var ikke mere såret,
end at han kunne gå omkring støttende sig
til sin kårde, ligesom han gav sig til at
finde en afløser som fører for sin bataljon.
Med megen omstændighed fortæller han
videre om sin lange søgen og venten efter
en læge, og da han efter disse genvordig
heder overvundet, fandt en underlæge af
artilleriet, lagde denne et stykke fyrsvamp
på såret og forbandt det. Uheldigvis havde
lægen ikke en knappenål til at fæstne med,
hvorfor lægen spurgte Ræder, om han ikke
havde en, hvortil denne svarede: »Jeg

Slaget ved Slesvig den 23. april 1848. Denne dag
havde Ræder haft en alvorlig samtale med et par
kaptajner, som han havde stillet for en krigsret
på grund af et uheldigt indkvarteringsproblem.
Men pludselig lød alarmen, og 10. Bataljon
måtte rykke ud til angreb med bajonetter. Det var
under denne kamp Ræder blev såret, fik sin
blessure, som det hed i tidens sprog. Litografi af
kampen ved Busdorf, udført af Ad Kittendorf
efter forlæg af Niels Simonsen. Museet på
Sønderborg Slot.

troede, at han skulde have Knappenaale
og ikke de Saarede«.

Den ganske unge læge, Johan Peter
Laurent (1820-50) (3), som her fik sin
bekomst, havde netop taget sin eksamen i
1848. Han har i en bog »Livet i Felten,
uddrag af en Læges Dagbog i Sommeren
1848« beskrevet sin udrustning, som
Ræder klagede over. En læges udstyr i
forreste linie bestod af følgende: »Til
Forbinding ude paa Marken har jeg et
Kantinetornyster, som en Karl bestandig
bærer efter mig, hvorhen jeg end gaar.
Denne Tornyster indeholder kun Charpie
og Bandagestykker, men i en lille Skuffe er
endda seks smaa Flasker med saadan
Medicin, som man hyppigst kommer til at
bruge paa Marchen«. Charpie blev tilbe
redt ved at udpille de enkelte tråde af

blødt, helst brugt linned eller blev skrabt
ud til fine fnokker. Senere anvendtes bo
muld og vat (4).
Major Ræder var således ikke udelt
tilfreds med førstehjælpen forud for ind
læggelsen, og heller ikke lazarettet impo
nerede ham: »Der var ingen Sygepassere,
ingen Oekonom, ingen som besørgede os
varm Grød til at lægge paa Blessurerne
etc. Vore Oppassere hjalp os Officerer;
hvem der hjalp de Menige, maa Gud vide«
(5). På lazarettet på Augustenborg Slot
kom han i karambolage med overlæge
Johan Lorentz Clemmensen (1808-1883)
(6). Han havde klaget over en underlæge.
Der udviklede sig en diskussion, der resul
terede i, at Ræder, »da jeg nu fik ubehage
ligheder i Mængde« skrev til oberst Han
sen og bad ham, om at han måtte blive
underlagt en anden læge. Samtidigt med
delte Ræder dette i en skrivelse til stabslæ
ge Djørup den 18. maj 1848. Og så rullede
lavinen:

»Høivelbaarne Hr. Major v. Ræder!
Da hr. Majoren imorges har erklæret ikke
at ville lade mig forbinde eller see Deres
Saar, tillader jeg mig at forvente, at De vil
ansee det for en Selvfølge, at jeg fra i Dag
af betragter Dem som ikke liggende paa
det Lazareth, der er anbetroet med Besty
relse.

Ærbødigst
Clemensen.
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Jeg svarede strax paa dette Brev saaledes:
Hr. Overlæge Dr. demensen!
Da det ifølge Kongelige Anordninger ikke
er afhængigt af lægen, men af vedkom
mende Troppechef at bestemme, hvor en
Syg af hvilkensomhelst Grad skal henlæg
ges og soigneres, saa er Deres Velbaarenhed som Følge heraf aldeles incompetent
til at gjøre Bestemmelser, som ere afvi
gende fra en slig Kongelig Anordning.
Forøvrigt tillader jeg mig at meddele
Dem, at de fornødne Skridt ere gjorte hos
vedkommende competente Autoritet, for
at den Forandring kan skee, som maatte
convenere min Person.

Ærbødigst
Ræder«.

Stridigheder mellem patient og læge er
ikke ukendte i dag - heller ikke brevveks
linger af ovenstående art. Men bataljen
med overlæge Clemensen skulle ikke bli
ve Ræders eneste vanskeligheder i tjene
sten. Den 2. oktober ved Mysunde skulle
hans bataljon manøvrere for brigadekom
mandøren, men de kom i totterne på
hinanden, fordi Ræder ikke ville finde sig i
anden fremgangsmåde end sin egen. Bri
gadeobersten befalede ham »at tie stille
og ikke raisonnere« hvortil major Ræder
svarede, »at han her ikke havde noget at
bestille og allermindst maatte han tillade
sig at forføre mine Folk til urigtige Ma
noeuvres« Dette gøres ikke ustraffet over
for en højrestående officer. Sagen videre førtes, og den 6. december 1848 blev
major Ræder af overkrigskommissionen
dømt til 1 måneds fæstningsarrest, der dog
af kongen formildedes til stuearrest, og
som han skriver i sine erindringer: »Jeg
bukkede for Commissionen og gik. Dog
kan jeg ikke sige, at denne Sag just
morede mig, omendskønt jeg bar mit
Hoved lige saa højt som sædvanligt« (7)
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Oberst Jacob Thode Ræder (/ 798-1853), født i
Norge, officer i 10. Bataljon og fotfatter til flere
krigshistoriske værker. Foto efter Ræder: Krigs
erindringer 1848-50. Kbh.1911.

Læsning af oberst Jacob Thode Ræders
krigserindringer giver et fornøjeligt tids
billede. Det er en selvbevidst mand, der
taler. Han var - som hans brodersøn siger i
forordet - heftig og opbrusende »som om
Norges steile Elve afpræge sig i hans
uafhængige og voldsomme Sind« og vide
re: »Viste han end Indisciplin overfor
Foresatte, saa vidste han dog indenfor sin
egen Bataillon fuldtvel at hævde Autorite
ten, revse Ligegyldigheden, hædre Dyg
tigheden, fremme kammeratskabet - en
ridderlig Characteer i Eet og Alt«.
Tilbage står spørgsmålet om Ræder var
urimelig i sin kritik. Et fingerpeg herom

kan gives ved at se på forholdene på
lazarettet i Augustenborg. I Rigsarkivets
3. afdeling liggeren indlæggelsesprotokol
fra lazarettet i tidsrummet 30. april - 27.
oktober 1848. På 180 dage blev 2590
indlagte, gennemsnitlig 14 mand pr. dag. I
bilaget ses indlæggelserne fra de forskelli
ge militære afdelinger, og her bekræftes de
vanskelige belægningsforhold. Det er
imidlertid ikke muligt at lave en opgørelse
over diagnoserne. Men med en liggetid på
kun gennemsnitlig 10 dage har der sikkert
været spidsbelastninger, der ikke har kun
net varetages godt nok af det uprøvede,
uøvede og hastigt sammenkaldte personel
på lazarettet. De mange sårede var an
bragt overalt i det store kompleks. Fordelt
i værelser i selve slottet og det nærliggen
de palæ var 400 sårede, i de lange korrido
rer 76, biblioteket 20, de tre små stalde 30,
bedækningsstalden 24, hingstestalden 14,
det store ridehus 70, trænerstalden 80,
hoppestalden 34 og i marstalden (dvs.
stalden med de hertugeliges heste samt
seletøj) var der 100. Endelig var der også
anbragt sårede i Ketting; heraf var 66 i
bispegården og 16 i kapellanboligen.
Denne samtidige liste viser, hvor vanskeli
ge forhold lægerne og sygeplejerne måtte
arbejde under, så det kan ikke undre, at der
kunne opstå gnister, når patienterne var så
temperamentsfulde som J. T. Ræder.
Henvisninger

1.

2.
3.

4.
5.
6.

J. T. Ræder: Krigserindringer fra 1848-50.
Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag,
1911.
Ræder, 1911, s. 77.
1. R Laurent: Livet i Felten, Uddrag af en
Læges Dagbog i Sommeren 1848. C. A.
Reitzels Forlag, trykt hos kongelig Bog
trykker Bianco Luno, 1849.
Nordisk Conversations-Lexicon, 1859.
Ræder, 1911, s. 83.
E. Saugman: Den danske Hærs Lægevæ
sens Oprindelse og Udvikling gennem
tiderne, Arnold Busck, 1955.

Augustenborg Feltlazarette

30/4 - 27/10 1848.

Artilleri
Espingoler
Ingeniører
Gardehusarer
3. dragonregiment
4. 5. 6. Garden til Fods
1. batallion
2.3. 4. 5. 6. 7. 8.9.10.11.12. 13.1. Jægerkorps
2. 3.1. reservebatallion
2.3. Forstærkningsbatallion
1. reservejægerkorps
Frifodsjægere
Odense Frikorps
Ridende jægere fra øerne
Ambulancesoldater
Intendanturen
3. infanteribrigades musikkorps
Marinen
Krigsfanger

Ialt i perioden
7.
8.

63
24
8
2
16
22
3
10
33
93
147
174
82
87
214
180
76
48
69
99
111
132
120
184
98
1
163
87
6
3
20
24
6
1
5
144
35

2590

Ræder, 1911, s. 316.
Jørgen Paulsen: Augustenborg, slottet,
flækken, fyrstehuset. Kbh. 1981, s. 37.

Kilder

Rigsarkivets 3. afdeling, Hærens Arkiv: Mate
riale fra Augustenborg Feltlazareth.
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Hellevad kirke ensomt beliggende i engene vest for byen. Foto før 1914 i Historiske Samlinger,
Aabenraa.

»Kristeligt Dagblad« og Hellevad sogn.
Af HELGE HAYSTRUP
/ anledning af»Kristeligt Dagblad« ’s 90-års
jubilæum 1. oktober 1986 er det blevet
nævnt, at denne ærværdige avis’ stifter,
Christian Benedictsen Kjær, skulle være
fra Svejlund i Hellevad sogn vestfor Aaben
raa. Den oplysning har nogle fundet så
usandsynlig, at de ligefrem har benægtet
dens troværdighed, men Helge Haystrup,
der er sognepræst i Hellevad, påviser her, at
det faktisk forholder sig sådan.

»Kan noget godt være fra Nazareth«
spurgte i sin tid den skeptiske Nathanael.
Og på samme vis kan det synes forunder
ligt, at der skulle gå tråde fra et lille
sønderjysk landsogn - endda i det preussi
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ske fremmedherredømmes tid - over til
hovedstadens presseverden. Netop af den
grund kan det være fristende at fortælle
lidt om Hellevad sogn og dets kristelige
tradition.
Det var nemlig ikke første gang, Helle
vad sogn blev bemærket i hovedstaden.
Allerede o. år 1600 var Hellevad i fokus!
Det var dengang, den navnkundige jour
nalist (med speciale i horoskoper!) og
konservative teolog Niels Heldvad udgav
sine årlige almanakker og samtidig i tale
og skrift sloges for bevarelsen af den
gamle gudstjenesteordning med messe
klæder, lys og billeder i kirkerne. Herom
udgav han efter i 1610 at være fordrevet

fra sit embede et lille »Eleusinia Sacra«
d.v.s. de hellige mysterier, som oplevede
flere oplag og var et kraftigt indlæg for en
gammelluthersk holdning til gudstjeneste
og kirke (1). Allerede hos Niels Heldvad
mærker man den sønderjyske stædighed
og forkærlighed for den nedarvede tro.
Med tiden fik Hellevad sogn, som lå på
det befærdede strøg, hvor landevejene fra
Flensborg til Ribe og fra Tønder til Haders
lev skar hinanden, krig og ødelæggelse at
føle. Det var ikke længere åndelige kampe
mod et calvinistisk præget hertugeligt
kirkestyre, men Wallensteins kanoner,
Torstenson-krigens plyndringer og sven
skekrigenes pest og ødelæggelser, der sat
te præg på sognet. Senere fulgte Pietisme
og Rationalisme. Kirkegangen gik op og
ned. Men stadig hørte sognet til den del af
Sønderjylland, hvor gudstjenesten med
forkyndelse og salmesang var rent dansk.
Derimod var præsterne i reglen uddanne
de i Kiel, og karakteristisk blev kirkebø
gerne indtil 1850 ført på tysk, det finere
sprog!
Sålænge forholdet mellem dansk og
tysk kun var et spørgsmål om »fornem
hed« var der ikke fare på færde. Men snart
kom det til den alliance mellem tysksprogethed, sværmeri for liberalistisk revolu
tion, augustenborgske arvekrav og arbej
de for tilslutning til Det tyske forbund,
som man plejer at kalde for SlesvigHolstenisme. Og i 1848 brød kampen
mellem tysk og dansk ud i lys lue. Fra
Hellevad sogn skrev så at sige alle dog
under på at ville blive ved Danmark, - og
et flertal af underskriverne var netop fra
den vestlige del af sognet, den del, hvor
Christian Kjær stammede.
Efter nederlaget i 1864 fik HellevadEgvad pastorat en tidligere slesvigholstensk soldat til sognepræst. Lorenz
Andresen var imidlertid trods ungdom
mens »frihedskampe« så meget sønderjy
de selv, at han respekterede befolkningens

danske sprog i skole og kirke. Hvor fæn
gende præstens prædikener har været, ved
jeg ikke. Men de gamle danske salmer
talte deres stærke sprog om Kristi frelser
gerning for os. Man brugte her lige indtil
1880-erne den gamle »Pontoppidanske
Salmebog« Og ikke blot præsterne, men
også skolelærerne var ivrige for, at de
unge skulle oplæres i kristendom.
Christian Benedictsen Kjær blev født i
Svejlund, en lille landsby vest for Hellevad
d. 15. august 1856. Hans forældre var
gårdmand Jens Johannsen Kjær og hustru
Christine Benedicte f.Møller. Moderen har
øjensynligt været fra Bedsted sogn, hvor
fra de to faddere af navnet Møller kom.
Den lille Christian blev døbt, enten i
Hellevad kirke eller hjemme på gården i
Svejlund, af den daværende sognepræst,
pastor Jonas Christian Olsen, som iøvrigt
var en bror til Søren Kierkegaards ung
domselskede, Regine Olsen.
Endnu var Sønderjylland dansk. Arene
efter den preussiske (og østrigske) erob
ring i 1864 bragte imidlertid ikke nogen
større ændring i det danske sprogs stilling
her. Lige til år 1900 blev kirkebøgerne ført
på dansk. Og skolen var også i adskillige
år efter 1864 dansk, omend med tyske
undervisningstimer ind imellem. Christi
na Kjær må have gået i Klovtoft skole,
hvortil Svejlund hørte. Hans lærer hed
Asmus Asmussen og kom fra det ligeledes
dansksindede Felsted sogn, sydøst for Aa
benraa. Asmussen var dimitteret fra Skå
rup seminarium og har altså fået hele sin
uddannelse på dansk. I Peter Høiers frem
ragende arbejde om »Skolevæsenets hi
storie indtil 1920« i Hellevad sogn (2)
fortælles om Klovtofts daværende skole,
en gammel stråtækket bygning, og om
dens lærer Asmussen, som skal have været
noget lunefuld og egenrådig og af et vist
rationalistisk præg, men samtidig ivrig
efter at holde sig nøje til kirkelæren. Trods
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hans danske sindelag og det slet aflagte
embede forblev han i sit embede efter
1864 og vejledede de unge til gudsfrygt og
gode sæder med nidkærhed og disciplin,
hvorfor sognepræsten også omtaler ham
som noget af en »Pritschmesister« d.v.s. en
indpisker.
Hellevad hører til den del af Sønderjyl
land, hvor Reformationen først blev ind
ført i 1542 ved den særlige Kirkeordning
for Slesvig og Holsten. Denne særstilling
satte præg på skolegangen, som her skulle
vare, indtil de unge i seksten års alderen
blev konfirmeret. I de nordlige nabosogne
som Agerskov og Bevtoft, der hørte til
Ribe stift, blev de unge derimod allerede
konfirmeret i fjorten års alderen. (3) Den
unge Christian Kjær har altså fået en
forholdsvis langvarig og grundig skole
gang. At være født i Hellevad sogn med
den forholdsvis magre jord, som gav eg
nen et præg af sparsommelig nøjsomhed,
har også i den henseende præget hans
kommende virke som indremissionær og
bladudgiver, at han blev vant til at måtte
sætte tæring efter næring.
Efter barneårene blev han karl i det ånde
ligt vakte nabosogn, Bedsted. Her havde
han mange slægtninge og fandt venner, bl.
a. hans senere hustru Anne Margrethe
Petersen. Selv oplevede han i disse år en
alvorlig kristen omvendelse, der på god
sønderjysk maner gav sig udslag i en
frygtløs bekendelse af troen. Der skulle
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ikke være nogen slinger i valsen.
År 1879 giftede de unge sig og købte en
af familiens gårde. Allerede da vandt han
et ry som forkynder, og få år senere solgte
han gården (for 27.000 Reichsmark) og
flyttede til »Det gamle land« hvor han
blev indremissionær på Frederiksberg ved
København.
Iver for de troendes daglige opbyggelse
såvel som for missionens sag, dette at den
kristne forkyndelse skulle nå så vidt om
kring som muligt, fik ham og nogle få
trofaste venner til at overveje udgivelsen
af en kristelig avis. Og i 1896 startede
avisen med Christian Kjær som udgiver.
Så lidt som om avisens sigte skulle der
være tvivl om, hvad den nye avis skulle
hedde. Skønt andre ønskede det mere
intetsigende »Vort folk« fastholdt Kjær,
støttet af missionens høvding, Vilhelm
Beck, at navnet skulle være »Kristeligt
Dagblad«. Og i sin indledningsartikel til
bladets første nummer fastslår han, at
»Kristeligt Dagblads«s opgave er »at leve
således, at det svarer til sit navn »kriste
lig«. Det kan det nemlig kun, »når det
lever med Kristus hver dag; thi kun i
Kristus er livet« Det var toner, der nok har
skurret fælt i mangen københavnerjour
nalists ører. »Kristeligt Dagblad« må i
sine unge år have været en grim ælling i et
ret så aggressivt bladmilieu, hvor bl. a.
»Politiken« med næb og klør kæmpede
for at ødelægge alt, hvad der lugtede af

kirke og kristendom, - og i hvert fald
præsentere troen på Gud som noget latter
ligt og forældet.
I et sådant milieu kunne det nok være
nødvendigt med en god gang sønderjysk
stædighed. At »Kristeligt Dagblad«’s stif
ter, Christian Kjær fra Svejlund, var her
fra, er ikke så urimeligt endda. Man kunne
næsten fristes til at stille et modspørgsmål:
»Hvor i al verden skulle han ellers have
været fra?«

Noter

1.

2.
3.

Genudgivet under titlen »En kort forkla
ring over vore kirkeskikke og gode gamle
ceremonier« af Niels Heldvad. Køben
havn 1863.
Peter Hansen: Småglimt fra Hellevad
sogn, Tinglev 1980, side 61-92.
L. S. Ravn: Konfirmationsundervisningen
i Nordslesvig før 1920, Odense 1980, side
9f.

Glædelig påske
- påskekort, æg, lam, hare og kyllinger
Af INGE ADRIANSEN
Skikken med at sende påskekort er ret
ukendt i nutidens Danmark, men det var
almindelig brug fra omkring år 1900, og
traditionen udøves stadig, især i flere
katolske lande, f. eks. Polen.
Blomstringstiden for påskekort-skik-

ken synes at være tiden fra århundredskif
tet og frem til 1914. Påskekort er åbne
brevkort i lighed med julekort, og ligesom
disse har også påskekort ofte helt verdsli
ge motiver uden sammenhæng med den
religiøse højtid. Ja, faktisk er religiøse
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motiver endnu sjældnere på påskekortene
end på julekortene. Til gengæld finder vi i
rig målestok de gamle frugtbarhedssymboler, æg lam, hare og kyllinger, som det
kan ses på de tre kort. Øverst på side 123
ses harefamilien, der er i færd med at
gemme påskeæg til børnene i haven. Det
er en skik, der sydfra er kommet til
Sønderjylland, og som de fleste af lands
delens forældre - der både har haver og
småbørn - synes at praktisere endnu. I den
øvrige del af Danmark er skikken først så
småt ved at indsive i disse år. Æg og
kyllinger (herover) er et af de mest yndede
forårsmotiver. Ægget er symbol på livs
kraft og vækst efter vinterens dvale.
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Lammet (nederst på side 123) kan tolkes
som et Kristus-symbol, men er snarere
blevet opfattet som et forårstegn i lighed
med æg og kyllinger.
Disse eksempler på påskekort er hentet
fra et meget omfattende postkortalbum i
de historiske samlinger i Institut for søn
derjysk lokalhistorie. Albummet er hel
digvis bevaret i sin oprindelige form. Ofte
udtages kun postkort med topografiske
motiver, og resten kasseres. Det er synd,
da de mange brevkort med blandede
motiver netop giver et indblik i mentalite
ter og dagliglivets skik og brug. Både
Museet på Sønderborg Slot og Institut for
sønderjysk lokalhistorie modtager meget

gerne album med blandede bolcher, dvs.
album med julekort, påske- og pinsekort
og lykønskningskort af enhver art.

Læs mere om postkort i G. Kaufmann: Glück
wünsche auf Postkarten, udg. af Altonaer
Museum 1977.
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Det sker - på de nordslesvigske museer

Dragtudstilling.

Heinrich Rasch: En søndag på Als. Billedet

Museet på Sønderborg Slot åbner i juni en gengiver en søndagsstemning ved Dy vig omkring
stor særudstilling »Sønderjyske egnsdrag 1890. De egnsprægede, traditionelle kvindeter« med dragter og dragtdele fra tiden dragter holdt sig længere i Als Nørherred end i
1770-1870 fra såvel Nordslesvig som Als Sønderherred; men på det tidspunkt Rasch
Sydslesvig. Udstillingen rummer ting bå malede billedet, var de fleste kvinder gået over til
de fra museets egen dragtsamling og fra mere bypræget påklædning, og billedet gengiver
næppe en autentisk situation. Heinrich Rasch
andre museer både nord og syd for græn
udførte en række dragtstudier som grundlag for
sen. Desuden vil man gerne låne dragter billedets figurer, og de gengivne dragter er helt i
og dragtdele og billeder fra privat eje, og overensstemmelse med de bevarede dragtdele
museet modtager gerne henvendelse fra fra Als. Billedet tilhører Museet på Sønderborg
folk, der vil udlåne tekstiler fra før 1870. Slot.
Tlf. 04 42 25 39, kl. 9-16.
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Arrangementer på de nordslesvigske museer i maj.
Haderslev Museum.

Dragten i 100 år
En særudstilling om moden og dens skiften i Haderslev Museums
levealder.
Alle er velkomne til åbningen den 2. maj kl. 14.00.
I forbindelse med åbningen vil der være modeopvisning, hvor en del af
dragterne præsenteres på podiet. - Forsalg af billetter vil finde sted.

2.5 - 31.5.

Modeopvisning.
En gentagelse af modeopvisningen fra 2.5. om dragter i 100 år. Forsalg
af billetter.

10.5.

Museets fødselsdag.
Officiel reception. Der holdes taler og modtages gaver.

28.5.

Aabenraa Museum

Kunst i Aabenraa
Kunstudstilling med udvalgte værker fra museets kunstafdeling.

Måltider og bordskik i bondens gård
Lille temaudstilling på Jacob Michelsens gård i Kolstrup. Temaet er om
bjest-budding tilberedt af råmælk.

Hele maj
17.5.

Museet på Sønderborg Slot

Ny finsk kunst
Eksempler på moderne finsk kunst og kunsthåndværk.

Indtil 3.5.

Midtsønderjyllands Museum

Danmarks nationalfugl - Svanen
En udstilling med svaner og om svaner. Svanen i kulturhistorisk og
naturhistorisk belysning med talrige billeder, tekster og udstoppede
svaner.

Hele maj

Sønderjyllands Kunstmuseum og Tønder museum

Nutidig smykkekunst
De unge kunsthåndværkere Karen Ihle og Jens Eliasen fra Tønder
udstiller et udvalg af deres nutidige spændende smykkeproduktion. De
har tidligere udstillet i København og gjort sig bemærket med godt
kunsthåndværk.
Frøslev Museum

28.5-28.6.

4.5.

Museet er åbent kl. 9-16 og 19-21, og der vil denne aften være en
højtidelighed og kransenedlæggelse.
Normalt er museet lukket mandage fra 1.5. til 1.10., men der er
ekstraordinært åbent denne mandag.
I april måned er museet åbent mandag - fredag kl.9-14, i maj måned
tirsdag - søndag kl.9-16
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Bognyt
En politisk ørkenvandring.
Troels Fink: Estruptidenspolitiske historie 1875-1894, I-1I. Odense universitetsforlag, 1986. 620
sider, HL, indb. Pris 298 kr.

Professor Troels Fink har skrevet sig baglæns
gennem den danske udenrigspolitik i den
periode, da Nordslesvig lå udenlands og var et
udenrigspolitisk problem.
Først udkom »Dansk neutralitet 19051909« Derefter »Ustabil balance 18941905« Og nu er altså kommet en skildring af
»Estruptidens politiske historie 1875-1894«
Ialt 1200 sider fordelt på disse fire bind. I
sig selv en imponerende præstation af en
historiker, der har haft mange andre jern i
ilden.
Man ser, at emnet har skiftet karakter.
Troels Fink har ikke kunnet skille udenrigspolitiken ud fra Estruptidens almindelige politi
ske historie. I virkeligheden er værket overve
jende blevet til en rigsdagspolitisk historie, en
skildring af et rigsdagspolitisk intrigespil.
Vælgerne optrådte blot som græsrodsbevæ
gelser, hvis stemninger smittede af på rigs
dagsgrupperingerne. Faste partier og partior
ganisationer var kun i deres vorden.
De to bind bærer omslagsbilleder af hen
holdsvis Estrup og Hørup. Egentlig burde
Hørup have været erstattet af Frede Bojsen,
som gennem forliget i 1894 bragte Estruptiden til ophør. Billedvalget er dog forståeligt,
fordi det er Estrup og Hørup, der især bliver
omvurderet i forhold til tidligere opfattelse.
Hørup, den fremragende skribent, bliver
fremstillet som en politiker uden følge, isole
ret af sine egne taktiske manøvrer, medens
Estrup i nogen grad frigøres for de yderlighe
der og det diktatorpræg, der sædvanligvis
knyttes til ham.
Estrup var modstander af den almindelige
valgret, der indbød til stemmekøbspolitik, og
af folketingsparlamentarismen, der ville gøre
det folkevalgte ting enevældigt. Skråplanet
tegnede sig for Estrup med stadierne liberalis
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me, radikalisme, socialisme, anerkisme. Han
forstod ikke, at han med sin holdning radikali
serede det danske folk, men iøvrigt havde han
kvaliteter, der havde fortjent at komme i bedre
brug.
Det var en styrke, at Estrup egentlig ikke
ønskede at sidde ved statsroret. Han var rede
til at gå, når de væsentlige opgaver var løst,
men han ville gå frivilligt, fordi en tvungen
afgang ville betyde en anerkendelse af folke
tingsparlamentarismen. Og han følte det bit
tert, at han alligevel blev tvunget bort, skønt
det formelt blev camoufleret som en frivillig
fratræden.
Politisk er det en ørkenvandring, Troels
Fink har taget sig på at skildret En ørken af
provisorier og visnepolitik, af taktik, kulisse
politik on intriger. Det varen forfatningskamp
og en kamp om forsvaret, koncentreret om et
fæstningsbyggeri, der gik ud over, hvad Estrup
fandt klogt, men som han følte sig presset til at
gå med til af stærke kræfter i partiet og
regeringen og af udviklingens logik. Han
tøvede længe, inden han besluttede sig til at
støtte dette fæstningsbyggeri, som Troels Fink
vurderer sådan, at den danske forsvarspolitik
stred imod den danske udenrigspolitik. For
svarspolitikken var egnet til at udfordre Tysk
land, skønt man udenrigspolitisk så det som en
nødvendighed at udvikle et godt forhold til det
sydlige naboland, til trods for 1864 og til trods
for den slette behandling af de danske sønder
jyder.
Fordi man ikke ville udfordre tyskerne, blev
det sønderjyske spørgsmål skudt i baggrun
den, og det får følgelig også en underordnet
rolle i historien om den tid. Alligevel betød det
noget.
Troels Fink udreder, hvorledes Bismarcks
tilbagetrækning af løftet i Pragfredens5 frem-

kaldte en stærk forsvarsbevægelse i Kongeriet,
som var med til at give fæstningsbyggeriet den
moralske opbakning. I denne forbindelse har
Troels Fink et par fortræffelige, velafbalance
rede kapitler om forholdet mellem Sønderjyl
land og Kongeriget side 176-184 i bind 1 og
side 116-145 i bind 2. Det er nok især disse
afsnit, der vil fængsle sønderjyske læsere.
løvrigt var sønderjyske personligheder
fremme i den danske forfatningskamp og dens
afvikling. Kong Christian IX var som bekendt
sønderjyde. Højres krigeriske fløjmand, juri
sten, professor Henning Matzen var det også.
Generalauditør H. C. Steffensen ligeledes, og
Frede Bojsen var vokset op i Sønder Vilstrup
og havde taget studentereksamen fra Haders

lev latinskole. Endelig kan nævnes historike
ren A. D. Jørgensen, der fra kulisserne søgte at
forlige parterne.
Det har været en naturlig opgave for netop
en sønderjysk historiker at skildre dansk uden
rigspolitik, medens Sønderjylland under tysk
styre var en belastning for Danmark. Vi har nu
fået en sammenhængende skildring af tiden
fra 1875 til 1909, så der er et hul frem til 1918,
hvor professor Fink genoptager tråden med sit
trebindsværk »Da Sønderjylland blev delt
1918-1920« og til den anden side mangler vi
perioden fra 1864 til 1875.
Vi er en del, der spændt vil afvente, om
hullerne bliver udfyldt.
bjs

Gamle postkort fra Bov kommune
Aage Emil Hansen: Bov og Holbøl sogne. Gamle postkort 1892-1923. Udg. af Sønderhav og
Omegns'Mødehuslegat. 1986. 96 sider. Hl., indb. Pris 90 kr. 1 kommission hos Padborg Boghandel,
Nørregade 16, Padborg.
I de senere år er der - også i Sønderjylland - badehoteller og sommerhuse, og stedet var før
udkommet en del bøger og hefter, der gengiver
1920 et mål for badegæster fra de nordtyske
gamle postkort. Ivrige privatsamlere har øn byer, ligesom fjordbådsejladsen var intens.
sket at delagtiggøre interesserede »læsere« i Det fremgår imidlertid ikke klart af bogens
de rigdomme, som findes i deres samlinger. tekst, hvilke følger grænsedragningen i 1920
Tanken har været først og fremmest at lade fik for denne badeturisme og fjordbådstrafik.
billederne tale, mens teksten indskrænkes til Derimod fremgår det såvel af billeder som af
nogle få kommentarer. Således også i denne tekst, hvad der skete i Padborg og Kruså ved
bog, der bygger på toldassistent Aage Emil grænsedragningen. Hurtigt opsmækkede
Hansens store samling af postkort.
grænsekontrolsteder, udvidelser på Padborg
Det er imidlertid ikke nok blot at bringe en station og det første speditionskontor ses såle
tilfældig række af postkort. Der må være en des på billederne. Men den udvikling, som den
bærende idé, således at der kommer sammen nye grænse blev årsag til, er kun antydet,
hæng mellem billederne. Sammenhængen er i således som Jørgen Mågård skriver i bogens
denne bog at »vise, hvordan der så ud i den forord, der kort redegør for postkortkulturen.
nuværende Bov kommune i tiden fra lidt før For den udenfor stående ville det have været af
århundredskiftet til årene lige efter genfore værdi, hvis denne udvikling havde været truk
ningen i 1920« som Aage Emil Hansen skri ket lidt mere frem, dels i teksten og dels ved at
ver i sin indledning. Det gøres ved at tage der måske havde været bragt billeder yngre
»læseren« med rundt i kommunen. Vi starter i end 1923. Den foreliggende bog henvender

Kruså og kommer på en rundtur over Kollund,
Sønderhav, Okseøerne, Rønshoved, Munke
mølle, Hokkerup, Holbøl, Vilsbæk, Vejbæk,
Fårhus, Kragelund, Frøslev, Padborg og Bov
for at ende i Smedeby.
Der er flest billeder fra Kollund, Sønderhav
og Padborg, over en tredjedel af bogens 88
billeder. I Kollund og Sønderhav fandtes flere

sig imidlertid først og fremmest til kommu
nens egne beboere, der kender deres kommu
ne i dag og herved bedre er istand til at erkende
den udvikling, der er sket. Set under denne
synsvinkel giver bogen utvivlsomt et udmær
ket indtryk af de store forandringer.
Forfatteren er prisværdig klar i sin datering
af postkortene. De fleste er dateret efter det
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poststempel, der er bag på dem, hvortil det dog
meget rigtigt bemærkes, at poststemplet jo
ikke fortæller, hvor gammelt kortet var, da det
blev brugt. De fleste motiver kan altså udmær
ket være nogle år ældre. Derimod må der nok
rettes en lille anke imod forfatterens oplysnin
ger om postkortfabrikanter. Side 96 findes en
samlet fortegnelse over de postkortforlag, der
har produceret postkortene, men uden side

henvisning, hvilket er en skam. De fleste
postkortfabrikanter havde deres egen stil eller
måde at fremstille deres postkort på. Underti
den skiftede denne stil, og præcise oplysninger
om de enkelte postkorts fabrikanter kunne
således være medvirkende til en mere præcis
datering ved hjælp af andre kilder og sammen
ligninger med postkort i andre samlinger.
hf

Graastens historie
Poul Andersen: Graasten - et slot og et sogn. Udgivet af Historisk Forening for Graasten by og egn,
1986. 279 s, HL, indb. Pris 150 kr.

Det er i dobbelt forstand en solid bog, som den
tidligere formand for Historisk Samfund her
lægger frem. Han er også grundlægger og
leder af kommunens lokalhistoriske arkiv, og
dette mærkes på bogen, som dels er præget af
et indgående lokalt kendskab, dels af et grun
digt arkivarbejde. Den er skrevet i et let
tilgængeligt sprog, cg de enkelte kapitler er
inddelt i talrige s'vut, der gør det let at
orientere sig i bogen. Det fyldige billedstof og
de indholdsrige billedtekster fænger læseren
og vil nok få de fleste til at gå i gang med
hovedteksten, når billederne er blevet »aflæ
ste« Det er en bog, skrevet om gråstenere, men
bestemt også for andre. Så vidt den formid
lingsmæssige side, som kun kan roses - bortset
fra de illustrationer, der er bragt efter forlæg i
andre bøger. Her ville det have givet et langt
bedre resultat at bringe originalfotos.
Indholdsmæssigt spænder bogen fra de
første Ahlefeldter på Søgård ca. år 1400 og til
o. 1960erne. Det er naturligt at godsherrer og
hertuger får betydelig omtale, fordi deres
historie afspejler sig arkivalsk. Derimod er det
vanskeligere at afgøre, hvilken betydning de
havde for lokalbefolkningen, men Poul Ander
sen tegner forholdet op i en enkelt streg: »Skal
vi gøre Ahlefeldternes regnebræt op efter 200
års virke i Graasten - og ser bort fra deres
betydning i dansk inden- og udenrigspolitik så er resultatet et pragtfuldt slot med kostbart
indbo og udstrakte jordbesiddelser skabt på
grundlag af en skånselsløs jordpolitik. Prisen
blev betalt af kuede, nærmest livegne hovbøn
der, der med deres slid lagde krop til en enkelt
slægts rigdom og magt« (s.43).
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Bogen når vidt omring i det lille samfund,
men på ét punkt føles der en mangel. Fore
ningslivet er beskrevet udførligt: men hverken
de politiske foreninger eller fagforeningerne
er omtalt, og især fagforeningerne kunne nok
føles mere relevante end roklub og skakklub.
Graasten var omkring år 1900 præget af en
betydelig indvandring af arbejdere til det store
teglværk, som hertug Ernst Günther anlagde.
Hvordan blev disse arbejdere assimilerede i
lokalbefokningen, og hvad betydning fik de
for den lokale arbejderbevægelse? Disse
spørgsmål besvares ikke. Dette emne bør Poul
Andersen tage op i årbogen for den lokalhisto
riske forening, som han redigerer hvert år. Han
evner nemlig at kombinere interviews og
arkivalske oplysninger på fin vis, som det
fremgår at afsnittet om oprettelsen af statshus
mandsbrugene i 1929. Her omtales den flid og
nøjsomhed, som prægede husmændene, og
deres bidrag til samfundet fremhæves.
På disse punkter er Graasten-bogen en
bekræftelse af påstanden om »Gårdmandslin
jen i dansk historieskrivning« men den er også
langt mere. Den er præget af en ærlig vilje til at
belyse samfundet alsidigt, og de få mangler,
som er påpeget, kan der heldigvis rådes bod
på. Først og sidst er det en velskrevet bog, et
godt eksempel på, hvorledes man ubesværet
kan formidle lokalhistorie. Læserne tages med
ind i forfatterens forsøg på vurderinger, og den
ikke-så-indsigtsrige får herved en klar for
ståelse for, at historien ikke indeholder en
facitliste med endegyldige svar.
ia

EJ. SCHMIDT A/S

Læs Grænseforeningens blad

KONTORINDRETNING
RÅDHUSCENTRET

GRÆNSEN
Fire numre om året: 20 kr.

TELEFON 04 541226

EJ. SCHMIDT A/S

J. P. MØLLER
BOGBINDERI

BOGHANDEL
VESTERGADE 14

CHRISTIANSFELDVEJ 70
DK-6100 HADERSLEV
TELEFON 04 5213 61

TELEFON 04 5412 26

Sydbank

Bestilles hos
Grænseforeningen,
Peder Skrams gade 5,
1054 København K.
Tlf. 01 11 30 63

Nykredit N
den nye ikinskc kn’dittmning

Åstrupvej 13
6100 Haderslev
Tlf. 04 52 70 00

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Nørremarksvej 84 . Tønder . Tlf. 04 72 15 50

Sønderjyllands Lånekasse
Sparekassen Sønderjylland
Storegade 12 . Aabenraa . Tlf. 04 62 15 67, lok. 25
Mandag og tirsdag kl. 9-15; torsdag kl. 9-13

ALM.
BRAND
AF 1792

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Grænselandets liv
Grænselandets sang

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Selskabs- og udflugtskørsel

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. 04 52 38 55

Kontorsystemer
AUT. COMPUTER FORHANDLER
Tlf. 04 62 1 0 09 - Aabenraa

TEGNER AL
FORSIKRING
Branddirektoratet i:

GRÅSTEN
Ahlefeldvej 10
Tlf. 04 65 17 67

SKÆRBÆK
Tøndervej 12
Tlf. 04 75 22 75
HADERSLEV
Nørregade 23
Tlf. 04 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

