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Medicinalvæsen i 1700-tallets Tønder
Af Jørn Querling Jacobsen

Dødeligheden var høj i 1700-tallets Tønder
og de hygiejniske forhold elendige. Jørn Quer
ling Jacobsen har set på dette og byens sund
hedsvæsen, der også talte skarprettere, heste
læger og andre selvlærte blandt sine udøve
re.
Forholdene i 1700-tallet
I 1741 var der en koppeepidemi i Tøn
der. Der var mange døde, specielt blandt
børnene. Det nøjagtige tal kendes ikke,
da kirkebøgerne ikke er fuldstændigt
bevarede, men kun foreligger for dem,
der blev begravede med klokkeringning.
Dette år var der blandt de 75 døde, der
blev begravet med ringning, 31 børn un
der ti år. Blandt den fattigere del af be
folkningen har dødeligheden ikke været
mindre, så det må have været en vold
som åreladning og en rystende oplevel
se for det lille samfund. Få år senere
hjemsøgtes byen af endnu en epidemi.
Sygdommen kaldtes sprinkler (tyfus?
plettyfus?), og den kostede ligeledes en
del mennesker livet. Sådanne epidemier
hærgede byen og egnen med jævne mel
lemrum, og myndighederne og befolk
ningen stod helt hjælpeløse over for dem.
Man savnede forståelse for den mest
elementære hygiejne, og kendskab til
betydningen af ordentlige boligforhold
havde man ikke. Endvidere var drikke
vandsforsyningen elendig, og effektiv
medicin fandtes ikke. Renovationen, der
var overladt til bøddelen og hans rakke
re, var yderst nødtørftig.
Af sundhedspersonale var der i byen
et varierende antal kirurger, et par jor
demødre og en eller to læger. Disse men
neskers kunnen var ikke stor, så der var
god basis for et selvlært, uofficielt perso
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nale, der blev bekæmpet på det vold
somste af fysici og de uddannede læger
og kirurger. Byens skarprettere drev i
perioder desuden en ret udstrakt kirur
gisk virksomhed, som myndighederne
tildels lukkede øjnene for.
Der blev dog gjort forsøg på at bedre
tingenes tilstand. 11713 hører vi om det

Titelbladet på adjungeret fysikus, Johan Christi
an Fabricius' bog »Kurtzer Unterricht vor die
Krancken auf dem Lande, welche keinen Medico
bey sich haben können« fra 1738, hvor han for
søgte at oplyse befolkningen om, hvordan de skul
le forholde sig til sygdomme.
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Det gamle fattigsygehus, Østergade 15, i Tønder, som blev opfort i 1784 på foranledning af byens
fysikus dr. joh. Gottfr. Krichauff. 11826 overgik sygehuset til fattigkassen og blev i stedet indrettet som

arbejdsanstalt. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Tønder Kommune.
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første sygehus i byen. Oplysningerne er
yderst sparsomme og findes betegnende
nok under fattigvæsenet i Tønder byar
kiv. Det drejer sig om en oversigt over
udgifterne til anskaffelser til sygehuset i
tiden fra 24. juni til 28. august dette år.
Hvis det ikke havde været for overskrif
ten, ville man ikke have tænkt på, at det
drejede sig om et sygehus.
Inventaret er for størstedelens ved
kommende almindeligt indbo såsom sen
ge, dyner, lagener, kobberkedler og ma
drasser. Der er stole, borde og andet ind
bo. En svedekiste kan muligvis henføres
til det medicinske udstyr. En kone, der
opvartede de syge hver dag, udgjorde
personalet. Af inventarlisten nævnes
også anskaffelsen af »et bræt til at lægge
ligene på«. Det virker makabert, men
der menes blot en eller anden form for
båre. Hvor sygehuset lå, eller hvor læn
ge det eksisterede, vides ikke.

Fysikusembedet
Byens fysikus kunne være en af de med
virkende ved oprettelsen af byens syge
hus.
Stillingen som fysikus blev første gang
besat i 1692. Hensigten var, at indehave
ren skulle føre tilsyn med medicinalfor
holdene i byen og amtet, dvs. apoteket,
kirurgerne, jordemødrene samt de læ
ger, der måtte være. Samtidig fik befolk
ningen en garanti for, at der altid var en
læge i byen.
Stillingen blev besat med Johan Adolf
Rehnboth, hvilket ikke var noget heldigt
valg. Han kom til byen i 1680, blev gift
med borgmester v. Hattens datter og
havde virket som læge i byen lige siden.
Hertugen havde forespurgt borgme
steren og rådet, hvorvidt de ønskede
ham. De var et halvt år om at besvare
hertugens brev, og man aner, at det var
uden begejstring, at de accepterede hans
tiltræden. De gjorde opmærksom på, at
»dette ringe sted« aldrig havde haft en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

mand med en sådan charge. De betinge
de sig endvidere, at han ikke blev skatte
fri, og at borgerne havde lov til at søge
andre læger.
Rehnboth var drikfældig med en elen
dig økonomi. Konen klagede over ham
til hertugen, som udstedte befaling om,
at Rehnboth ikke måtte mishandle kone
og børn, og det blev ham forbudt at låne
penge. Han synes at have forladt byen
omkring år 1700. Om hans medicinske
bedrifter vides intet, men det siger vel
en del, at man fremfor lægen foretrak at
lade kantoren Dicelius tilse byens provst,
Bernhard Kenckel, da Kenckel var al
vorligt syg. Dicelius havde ikke heldet
med sig, provsten døde.
Gornemanns klage
Fra 1711 hed byens fysikus Andreas Gor
nemann. Han havde været praktiseren
de læge i Hamborg og var Tønders fysi
kus til 1747. Fra 1729 blev han assisteret
af Johan Christian Fabricius som adjungeret fysikus. Begge læger forsøgte ved
klager til regeringen at bedre medicinal
væsenet i Tønder.
I 1737 var forholdene i byens medici
nalvæsen sådan, at Gornemann indgav
en indberetning til kongen. Han gjorde
opmærksom på , at de til medicinen hø
rende professioner burde udføre deres
arbejde med pligt og orden, men at for
holdene nu var sådan, at medicinalvæ
senet var i en ubeskrivelig tilstand. De
forhold, han herefter beskrev, var heller
ikke med datidens øjne tilfredsstillende
og har næppe bedret befolkningens
sundhedstilstand. Gornemann beskriver
i sin indberetning »medicinalvæsenets
tilstand« således:
»Hele året rundt findes der i byen
markedsskrigere, der kurerer på folks
sygdomme, både indvortes og udvor
tes... De laver deres egne medikamenter
og driver både kirurgisk og medicinsk
praksis...« Disse markedsskrigere, tyve-
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knægte, vagabonder og medicinkræm
mere gik ikke kun rundt på landet og i
byen, men trængte også ind i husene,
hvor de faldbød deres varer. Byen var
overfyldt med fremmede broksnidere,
tandbrækkere o. lign., der via deres me
tier udsatte folk for, hvad der betegnes
som »medicinsk og kirurgisk plyndring«.
Smede, hestelæger og andre selvlærte,
der udøvede deres indvortes og udvor
tes kure, købte medicinen hos markedsskrigerne og urtekræmmerne, der for
handlede den medicin, som apotekerne
havde monopol på, herunder også alle
slags giftige afføringsmidler og andre
medicaminae, som folk uden forskel køb
te til skade for sig selv.
Der var netop åbnet to urtekræmmer
boder i byen, den ene af en tidligere
barber og den anden af en tidligere apo
tekersvend. Her blev der fremstillet me
dicin, der blev solgt til de syge mod alle
slags sygdomme. Urtekræmmerne gik
også rundt på landet, hvor de ved kirke
dørene annoncerede, at de syge kunne
blive betjent med alle slags medikamen
ter. I byerne havde de koner, der gik
rundt i husene og falbød deres medicin.
Gornemann kunne ikke uden forfær
delse berette, hvorledes en gammel ba
gerkone ved siden af brødet i sin kurv
havde vinsten og rottekrudt liggende.
Den 22. december 1736 kom konen ved
en fejltagelse til at falbyde rottekrudtet
til apotekeren, der heldigvis opdagede,
at det drejede sig om arsenik.
Som jordemødre blev der brugt til
fældige koner, der ikke havde erfaring,
og som aldrig var blevet eksamineret af
fysikus, som de skulle efter medicinal
forordningen.
Gornemann måtte konstatere, at den
gældende medicinalordning ikke blev
efterlevet. Han foreslog i stedet en ny
ordning. Der blev lavet et udkast af to
fysici på foranledning af Tyske Kancelli.
Forordningen blev behandlet af Køben
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havns Universitet, men her ville man
ikke godkende forordningen, før der
også forelå en ny apotekerforordning.
Det trak ud, og alt blev ved det gamle.
Det blev dog indskærpet, at ikke alle
måtte handle med medicin, og at medi
cinalforordningen skulle overholdes.
Fabricius' klage
Tilstandene blev formentlig i det væ
sentlige uændrede, hvilke fremkaldte
endnu en klage over forholdene. Denne
gang var det den adjungerede fysikus,
Johan Christian Fabricius, som i 1742
indgav en indberetning om forholdene
og samtidig foreslog forbedringer.
Fabricius var kendt med forholdene.
Han var søn af sognepræsten i Hostrup
og havde studeret i Berlin og Halle. Sidst
nævnte sted havde han taget licentiat
grad og tog i 1760 den medicinske dok
torgrad. Han havde en kort tid været
praktiserende læge i København, men
blev i 1729 udnævnt til adjungeret fysi
kus i Tønder, som hjælp for den gamle
fysikus Andreas Gornemann. Han var
en kendt mediciner, der i et skrift med
titlen: »Kurtzer Unterricht vor die Krancken auf dem Lande, welche keinen Me
dico bey sich haben können« i 1738 hav
de forsøgt at oplyse befolkningen om
sygdomme. Det var et lille skrift om,
hvorledes man skulle forholde sig i syg
domstilfælde.
Der findes endnu en ekstrakt af kla
gen i Tyske Kancelli. Det skulle ifølge
Fabricius' forslag forbydes alle selvlærte
at drive kirurgisk og medicinsk praksis.
Antallet af kirurger skulle skæres ned,
så der kun var fire i byen med en ordent
lig uddannelse. Det skulle endvidere for
bydes alle andre at foretage »udvortes
kure«, et andet udtryk for kirurgi. Apo
tekernes monopol på medicinfremstil
ling skulle præciseres, og det skulle for
bydes alle omstrejfende tabletkræmme
re og specielt urtekræmmerne at fremSØNDERJYSK MÄNEDSSKR1FF 6-96

stille og handle med medicin. Til jorde
mødre skulle der uddannes et tilstræk
keligt antal egnede, og det skulle forby
des alle andre kvinder at virke som jor
demødre.
Endelig foreslog Fabricius, at der blev
oprettet et fattigsygehus, hvor alle fra
byen og amtet kunne indlægges og ku
reres. Sygehuset skulle kunne optage alle
gravide kvinder, og især fattige kvinder
skulle kunne føde der, så jordemødrene
på sygehuset kunne få den fornødne
undervisning. Fabricius forestillede sig
altså en slags jordemoderskole i byen.
Dette synes at have været tiltrængt. I
1728 blev Anna Christina Josias aner
kendt som jordemoder i Tønder af dr.
Gornemann, der ikke mente at kunne
nægte hende attestatum »da hun med
Guds hjælp har haft 50 vellykkede føds
ler«. Hun måtte efter kort tid afskediges,
før hun havde aflagt embedseden. Kan
celliet på Gottorp skrev i den anledning
til Tyske Kancelli: »Hun forstod intet af
sin profession. Hun vidste ikke engang,
hvorledes hun skulle tage imod efter
byrden, og hensatte derved flere kvin
der i livsfare«. Dette blev skrevet i en tid,
hvor der i forvejen var en meget høj
dødelighed ved fødslerne for både mød
re og børn.
Byrådets svar pa klagerne
Statholderen, som modtog klagen over
tilstandene, bad byrådet om en udtalel
se. Rådets syn på forholdene var ganske
anderledes. »I byen findes to læger, nem
lig Fabricius og Gornemann, og de har
rig lejlighed til at betjene både byen og
omegnen og derved tjene det daglige
brød. Og hvis de ikke tjener nok, så ville
det vel i grunden være nok med een
læge på et så lille sted. Licentiat Fabrici
us har ingen grund til at beklage sig,
dels er han velstillet, og det, han ikke
kan tjene som læge, tjener han som pro
tokolfører ved Tønders brandgilde. Med
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

En gruppe af ikke autoriserede sygdomshelbrede
re var de omvandrende broksnidere, der hovedsa
gelig udøvede deres erhverv på markeder. Bille
det, der stammer fra midten af 1500-tallet, viser
en broksniders værktøj. Foto: Medicinsk-historisk Museum.

hensyn til de fuskere, der dyrker medi
cinsk praksis, så findes der personer på
stedet, der bruger husråd, det kan være
lige så godt som den dyreste medicin, da
det jo i sidste ende er Vorherres velsig
nelse, det kommer an på, hvis man bli
ver virkelig syg.
Der findes to apoteker, Hovedapotheket, der agtes som et af de bedste i her
tugdømmerne, og det andet apothek.
Begge apotekere kan let tjene deres brød,
dog er særlig Hovedapotheket godt.
Apotekerne, der er uddannet i Danzig,
København og Tønder, nyder anseelse
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hos høj og lav. De besørger dr. Gornemanns recepter, der anses for at være
meget udmærkede og med let indtagelig medicin. Han arbejder ofte gratis for
de fattige. De tidligere omtalte tabletkræmmere, vagabonder og landstryge
re, der med deres medicinhandel skulle
gøre indhug i apotekernes privilegier,
findes ikke mere i byen.
Med hensyn til kirurger så findes der
fem barberstuer i byen. De fem kirurger
er ikke alle lige behændige, men hvad
den ene ikke kan, det kan den anden. De
to af kirurgerne er eksamineret af Fabri
cius og har fået gode vidnesbyrd i kirur
gi og operationer. Barber kirurgerne sen
der ofte deres læredrenge og svende til
København til skoling og undervisning i
den kirurgiske videnskab. Herved lærer
de også at benytte de nyeste og kostba
reste instrumenter, som man jo ikke kan
forlange, at barbererne skal anskaffe sig
i disse kummerlige tider.
Byen er velforsynet med jordemødre,
idet der er tre erfarne, de er eksaminere
de af fysikus og kan let tjene til det dag
lige brød, de får to-tre op til seks mark
for deres tjenester, enkelte betaler endog
mere.
Det kan vel ikke afvises, at et sygehus
for de fattige og en jordemoderskole vil
le være en god ide, men det er nok lette
re at foreslå end at virkeliggøre på et så
lille sted«.
Dette var i 1741 byrådets svar på em
bedslægens kritik af forholdene. Tyske
Kancelli var heller ikke umiddelbart po
sitivt indstillet over for Fabricius' for
slag. Kancelliet fandt det dog rosvær
digt, at han havde bragt forslagene frem,
men man udbad sig en fuldstændig plan
over sygehusets indretning, specielt over
udgifterne. Herefter skete der tilsynela
dende ikke mere. Det blev dog indskær
pet byrådet, at den gældende medicinal
ordning skulle overholdes, og så var man
vel i grunden lige vidt.
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Johan Chr. Fabricius og vaccinationerne
Fabricius tabte tilsyneladende ikke mo
det, og han blev Gornemanns efterfølger
som fysikus, et embede han bestyrede
med stor energi.
Det blev Fabricius, der som den første
danske læge foretog koppeindpodning.
Den første vellykkede indpodning blev
foretaget af præsten Peder Thun fra
Hjortlund ved Gram, som i februar 1754
indpodede sine seks børn. Fabricius fore
tog sin indpodning i juni 1754 på sine to
sønner. Han benyttede podemateriale fra
syge mennesker (variolering) og ikke
som senere fra køer (vaccinering). Det
var ikke noget ufarligt indgreb, selv om
man forsøgte at svække smittemateria
let fra mennesker. Det er betegnende, at
da man foretog de første vaccinationer
med vaccine fra køer, skrev en af læger
ne, at han intet dødsfald havde efter at
have vaccineret flere hundrede børn.
Fabricius skriver, at han foretog indpod
ningen på læggen, og at det var hans
egen ide. Han beretter, hvorledes andre
variolerede. Således lykkedes det en teo
logisk student på Rømø at foretage ind
podning på mellem 40 og 60 børn, alle
uden dødsfald.
Hvor galt, det kunne gå, fremgår af
kirkebogen fra Branderup, hvor man
under den 9. marts 1794 kan læse, hvor
ledes fire børn døde efter koppeindpod
ning.
Variolering, som Fabricius var med til
at introducere, blev senere opgivet, men
anbefalet af Struensee, for igen at blive
forbudt til fordel for kokoppeindpodningerne i 1810.
I Tønder blev de første vaccinationer
foretaget i 1802 af fysikus Andreas Han
sen, der vaccinerede sin egen et-årige
søn, i håb om at befolkningen ville følge
hans eksempel. Kun tre familier fulgte
eksemplet. Det var først, da koppevaccinationen blev lovpligtig i 1810, og ingen
børn kunne blive konfirmerede uden en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

vaccination, at vaccinationerne tog fart.
Allerede i 1812 var 3.000 børn i Tønder
amt således vaccineret.
Kirurgerne
Som anført i byrådets svar var der i 1741
fem barberstuer i Tønder. Det var her,
kirurgerne holdt til. De førte en mere
ydmyg tilværelse og havde en ganske
anden uddannelse. De var mesterlærte
og eksaminerede af fysikus. I sidste halv
del af 1700 tallet havde de endvidere
mulighed for at blive undervist på Theatrum Chirurgicum Anatomicum i Kø

benhavn, forløberen for det senere op
rettede kirurgiske akademi.
I århundredets løb synes der at have
været tre til fem kirurger i Tønder. I
kopskatregistret fra 1719 nævnes fire
barberkirurger: Hans Lorenzen, »en fat
tig barber«, betalte således 24 penning i
skat, David Georg Hess betalte to mk. 24
penning, Jonas Jacobsen kunne klare fem
mk., mens Cornelius Carstensen klarede
sig bedre, idet han betalte ti mk., men så
drev han også kniplingshandel ved si
den af.
Kirurgen Georg Heinrich Klee ejede i

En koppeattest underskrevet af kirurgen Netting, Tønder, i 1824. Lokalhistorisk Arkiv for Tønder
Kommune.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

153

1744 det nuværende Østergade 47. Den
15. juli 1736 døde Johannes Geltzer i Sæd.
Han var dr. chirurgiae fra Kiels univer
sitet og synes at have praktiseret på Tøn
deregnen. Han fortsatte efter faderen,
Hans Gottfred Geltzer, der havde slået
sig ned i Sæd som læge og kromand
efter at have været skarpretter i Tønder
til 1676.
Johannes Geltzer var sårlæge, oculist,
dvs., at han opererede for stær, men han
klarede også operationer for brok og blæ
resten. Han synes at have været veletab
leret og at have klaret sig godt. Det sam
me kan ikke siges om Johan Lexau, der i
1746 indsendte en ansøgning om at få
betaling for at betjene de fattige i byen.
Han havde i årevis med Guds hjælp og
kirurgiens kunst hjulpet de fattige, når
de fik skader. Han bad nu om husleje,
skattefrihed og 28 mk. om året for sine
ydelser, men ansøgningen blev afslået.
På bagsiden af sagsakterne står der:
»Denne ansøgning fortjener ikke megen
eftertanke«. I et brev fra 1759 står der om
Lexau, at han i armod og af mangel på
subsistens havde forladt byen og var dra
get til Norge.
I 1750 klagede kirurgerne David
Georg Hess, Hans Lorensen Roos, Ge
org Heinrich Klee og Christian v. Wolff
over kompagnifeltskæreren Schroeder.
Byrådet støttede klagen, der gik til krigs
kancelliet. Schroeder foretog indgreb i
de stedlige kirurgers rettigheder, idet han
i byen og på landet ikke blot foretog
åreladning, men også alle slags kirurgi
ske indgreb. Schroeder behandlede altså
civilpersoner, og det måtte han ikke. Af
gørelsen forbød Schroeder at behandle
civile med lette, dagligt forekommende
tilfælde og åreladning. Såfremt det dre
jede sig om sværere tilfælde, måtte folk
gå til den, de havde mest tiltro til. De
borgere, som Schroeder ulovligt havde i
behandling, skulle endvidere betale en
bøde.
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Om at ville være kirurg i Tønder
Da der omkring år 1760 var et ledigt
kirurgembede i Tønder, forsøgte forskel
lige uuddannede personer at opnå ret til
at virke som barberkirurg i byen. 11759
søgte Friedrich Thater fra Haderslev om
at måtte drive medicinsk og kirurgisk
praksis. Han havde lært hos kirurgen
Hess, hvad han dog senere rettede til, at
han havde lært hos Lexau. Han angav,
at han havde tjent så tro og flittigt, at han
ikke havde haft nødig at få udstedt det
sædvanlige lærebrev.
Senere havde han tjent i en sachsisk
grenaderbataljon, var rejst til Amster
dam, hvor han var blevet eksamineret.
Siden var han på Grønland, og han hav
de endvidere levet i Surinam på Vestin
dien i fem år, hvor han havde ernæret
sig med medicin og kirurgi. Det lød ikke
helt pålideligt, selv om han kunne frem
vise papirer fra sin eksamen i Amster
dam. Fabricius troede ikke på ham og
forlangte i overensstemmelse med lo
ven, at han skulle eksamineres eller de
monstrere sine kundskaber på et cada
ver på Theatrum Chirurgicum Anatomicum i København. Thater fremviste
bevis for, at han havde ladet sig eksami
nere i Husum af fysikus Wiggers, amts
kirurgen Bastian og kirurgen Jovers.
Byens kirurger blev spurgt om Tha
ter. De svarede, at det bedste ville være
at forbyde ham at tage patienter, som
han efterlod i hjælpeløs tilstand. De kon
staterede endvidere, at der kun var brug
for tre kirurger i byen. Der havde tidli
gere været fem kirurger i Tønder, men
de to måtte forlade byen i dybeste ar
mod. Ansøgningen blev herefter afvist.
I 1760 sendte bøddelknægten Hein
rich Philip Mueller en ansøgning til kon
gen om at blive fritaget for sin tjeneste
som bøddel i Tønder. Han ville være
ærlig, og når det var sket, ville han ernæ
re sig med udvortes kure, dvs. kirurgi.
Han havde lært hos sin fader, der var
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Tønder var ikke det eneste sted i Slesvig, hvor der skete forbedringer af sundhedsvæsenet i løbet af
1700-tallet. 16 år efter oprettelsen af fattigsygehuset i Tønder, blev der i Haderslev i 1800 indrettet et
tilsvarende sygehus for byens fattige i Præstegade ni.

bøddelknægt i Lueneborg, og som i 20
år havde drevet kirurgi samme sted. By
rådet svarede, at såfremt han blev gjort
ærlig og ville ernære sig med kirurgi, så
måtte han finde et andet sted at udøve
sit erhverv på grund af befolkningens
indgroede fordom mod skarpretterne.
Fabricius fandt ud af, at Mueller vid
ste lidt om benbrud, sårheling og hvor
dan, man standsede blødninger. Des
uden kunne han et par recepter. Han
sluttede derfor med følgende: »Jeg ved
ikke, om det vil være til nogen nytte at
gøre ham ærlig og derved skaffe endnu
en kirurgisk fusker til landet, da vi jo i
forvejen har alt for mange«. Ansøgnin
gen blev dermed afslået.
Dragonen Justus Vincent Koernig,
søgte i 1761 om at måtte praktisere som
frimester i kirurgi. Han havde været dra
gon i syv år, men havde tidligere været
tre år i kirurglære i Helsingør. Han var
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

blevet afskediget og ville nu være kirurg
i Tønder. Fabricius svarede: »Man kan
ikke lære megen kirurgi på tre år, og det,
han har lært, har han vel glemt i de syv
år, han har været dragon. løvrigt ved
alle, at det er let i krigstider at få stilling
som svend uden at kunne noget«. Koer
nig fik herefter afslag på ansøgningen.
Det blev en af Fabricius' sidste embeds
handlinger i Tønder. 11761 blev han ud
nævnt til overmedicus ved Frederiks
Hospital i København og senere æres
medlem af det medicinske selskab i Kø
benhavn, hvor han døde.
Kilder:
Kirkebøger, skattelister, folketællingslister.
Tønder byarkiv. Relationsprotokol 1738-1751,
1741.
Tyske Kancelli, Tønder by 212 1673-1846.
Politisager, 1742-1844. Læger og jordemød
re.
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Tjenestepige på Løjt omkring 1900
Af Sophie Berg

Sophie Berg fortæller om et usædvanlig langt
og varmt forhold mellem barnepigen Cathri
ne Jørs og hendes svigerforældres familie på
Bruunsgaard på Løjt.
Det var tidligere almindeligt, at en pige
blev tre, fire og tyve år i samme plads.
Nogle piger blev optaget i familien og
blev der til deres død. Jeg kender et til
fælde, hvor en pige tjente sit herskab til
sin død. Hun blev begravet i familie
gravstedet og blev betragtet som høren
de til familien. Børnene kaldte hende
tante. Hun hed Mine Sandberg og var
fra Løjt.

Cathrine med to af de ældste børn, Hans og Jür
gen.
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Når en pige blev fæstet, skete det ikke
gennem en avisannonce. Det var et sam
taleemne, hvor der skulle bruges en pige,
og forældrene til pigen forhørte sig om
mulighederne. Pigen, der ofte blev led
saget af moderen, mødte op på gården
for at aftale lejemålet. De blev bedt in
denfor, kanske ind i dagligstuen, hvor
konen i huset forhørte sig om pigens
færdigheder. Når det drejede sig om en
pige, der nylig var konfirmeret, var em
net hurtigt overstået, men havde pigen
haft andre pladser, skulle det oplyses,
hvor lang tid hun havde været de andre
steder.
Før år 1900 var det almindeligt, at
tjenestefolk havde en skudsmålsbog, og
det var naturligvis et plus at kunne frem
vise en god skudsmålsbog. I lønningsbøger fra gamle dage står der, at pigen
var fæstet for et årligt rigsdalerbeløb, et
pund uld og et stykke lærred. Ved fæste
målet var der også noget, der hed »Guds
penge«, idet pigen fik en daler til bekræftigelse af, at lejemålet var indgået.
På en gård i Løjt blev der fæstet en
barnepige på 14 år. Pigen, Hansine Kühl,
var født i 1866, og hun blev i samme
plads i 67 år, indtil hun døde i 1947. Hun
blev begravet i familiens gravsted og blev
behandlet som hørende til familien.
Min mands barnepige hed Cathrine
Jørs. Hun kom til Bruunsgaard, da min
mand blev født i 1900. Hun blev på går
den i 28 år og var barnepige for otte
børn. Da de ældste børn var flyttet hjem
mefra, var der ikke brug for hende mere.
Hun fik en lille lejlighed i nabobyen,
men hun længtes altid tilbage til arbej
det med børnene.
Cathrine var en ualmindelig god barSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

nepige, og man kan sige, at hun voksede
med opgaverne. Det har været et slid at
passe alle disse børn, og i dag forstår jeg
ikke, hvordan hun kunne overkomme
det store arbejde. Børnenes mor hjalp
selvfølgelig til, dog mest med at passe
spædbarnet, mens faderen tog de største
børn med ud at køre med hest og vogn.
Forældrene blev tit inviteret ud, og de
havde ingen betænkeligheder ved at lade
Cathrine passe børneflokken.
Børnene hang ved Cathrine. Ved si
den af dagligstuen var der et børnesoveværelse, hvor Cathrine sov med børne
ne. Efterhånden, som der kom flere børn,
blev der lavet en trappe fra børneværel
set op til et loftværelse. Der kom de to
ældste op at sove, og Cathrine kunne
holde øje med børnene både oppe og
nede. Senere fik de to drenge et andet
værelse på loftet, og de ældste af pigerne
kom op i trappeværelset.
Da min mand var seks år, kom han i
skole i Aabenraa. Han kørte med Kleinbanen. Hans mor var med ham i den
første tid og sad hos ham i skolen. Bør

nene var kun vant til at færdes på den
fædrene gård. Han var derfor ængstelig
ved alt det nye. Siden bragte Cathrine
ham til toget hver morgen. Da flere af
børnene kom i skole, havde Cathrine
travlt om morgenen med at få børnene
færdige til tiden med skoletaske og mad
pakke. Hændte det, at der blev glemt
noget, så løb Cathrine i en fart hen til
stationen.
Om sommeren gik Cathrine tur med
børnene i den store indelukkede have,
hvor der var god tumleplads. Her kunne
der ikke ske børnene noget, og de kunne
sidde i havehuset, når det var blæsevejr.
Hun sang for børnene, både børnerim
og sange, danske og tyske. Min mand
huskede særligt, at Cathrine sang:

»Natten breder sine vinger
Stjernerne myldre på himmelen frem«

På det tidspunkt var der på Bruunsgaard en køkkenpige, som hed Sine, og
min mand ønskede inderligt at se, når
»Sine bredte vinger«. Om vinteren blev

Da børnene blev større, fik Cathrine travlt med at bringe dem til amtsbanestationen
i Løjt Skovby. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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alle børnene klædt varmt på, og de gik
med barnepigen ned i stalden. Der så de
til hønsene og køerne, hvorefter de satte
sig i halmen, og Cathrine fortalte histori
er. Når der blandt børnene var lidt uover
ensstemmelser, kunne Cathrine blidt tale
til dem uden at hæve stemmen.
Hun var på benene både morgen og
aften. Sommetider havde hun et barn på
hver arm, og hun var lykkelig og glad
for hver nyankommen. Da min mand i
1920 tog studentereksamen og ofte sad
sent oppe om aftenen for at læse, blev
Cathrine siddende i stuen. Hans skulle
ikke sidde alene og læse.
Min mands mormor boede som enke
på Ottesgård. Da hun var ca. 75, kunne
hun ikke længere klare sig selv. Hun var
blevet svagtseende og kom over til sin
eneste datter på Bruunsgaard. Der var
plads nok i huset, idet hun fik en stue og
et soveværelse. Det blev så også Cathri
nes opgave at passe mormor, bringe mad
ind og stå til tjeneste for hende. Mormor
døde i 1922, 84 år gammel.
I 1928 blev Cathrine afskediget, og
hun fik sig en lille lejlighed i nabobyen.
Da hun ikke havde mange udgifter på
Bruunsgaard, havde hun gennem årene
lagt lidt penge til side. Nogle af børnene
holdt forbindelsen med Cathrine vedli
ge. Hun kom på besøg hos os, hvor hun
blev i flere dage, så vi har et billede af
Cathrine med vore to drenge, Jürgen og
Hans. Senere kom Cathrine på et pleje
hjem, hvor hun var til sin død i 1947.
At Cathrine var børnene på Bruuns
gaard hengiven, viser uddraget af ne
denstående brev fra Cathrine til Hans i
1922:

Skovby den 27. okt. 1922

Kære Hans
Da vi nu har det lidt gemytlig i Aften i en
god varm Stue, vil jeg skrive et lille Brev
til dig. Vi har nemlig havt Storvask i
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Dag, og nu ville vi nok have godt Veir i
Morgen at vi kan faa det rask tørt. Mette
har staaet sig godt efter hendes Tur hos
Eder. Hvorledes gaar det dig Hans, er
du nu helt rask igen. Ellen har været
forkølet for en otte Dage siden og laa til
Sengs et Par Dage.... Moder skræller
Kvædder, og Mette er ved at skrive Stil i
Aften, de andre er Alle gaaet i Seng. Men
værre er det med Maria, thi hun er hung
rig. De faaer vel nok at spise, men en
kort Tid derefter er de saa hungrige igjen, som om de ikke havde faaet noget.
Jeg har havt et smukt Kort med Skolen
ved Sommertid hos Maria. De har meget
at bestille der, og saa gaaer der altid een
hos dem og passer paa, at de bestiller
noget, og at de gjør det godt [Hushold
ningsskolen i Glücksburg].
De har 60 hvide Høns der, men Maria
har ikke havt med dem at betille endnu.
Nu har vi jo snart den store Flyttedag
igjen, Cecilie flytter jo ned til Peter Riis,
og saa kan jeg ogsaa fortælle dig, at hun
har faaet hendes Snibelmand igjen, men
hendes Fader vil ikke saa gjerne lide det,
fortæller hun. Din Fader og Frederik har
travlt med at klippe Faarene, og Jens og
Jørn var til Marked i Gaar, men der var
ikke meget ved det Marked... Julius har
vi havt Brev fra. Han er heelt godt til
freds og rask, men meget at bestille med
Skrivning og Læsning...
Jeg skulle hilse dig mange Gange fra
Ellen. Hun maa nu staa op een af de
første Dage... Fader har leveret ni Stude,
som skal til Belgien. Kreaturerne skal
vist snart indbindes thi Græsset svinder
af Frosten.... Nu kommer jo snart Faders
Fødselsdag den 13. Novbr. Saa kan det
ogsaa snart blive Jul, saa haaber vi at I
alle kommer hjem, thi det er sommeti
der snart for roligt her, naar de andre
ogsaa er borte imellem.
Nu maa jeg slutte paa Grund af Stof
med de hjerteligste Hilsener til dig kære
Hans fra Cathrine.
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Danfoss Museet
- et besøg værd
Af Kim Jacobus Paulsen

I serien »Et besøg værd« er turen kommet til
Nordborg, hvor Kim Jacobus Paulsen har
besøgt Danfoss Museet, der åbnede for of
fentligheden i 1991.
Et af Danmarkshistoriens største indu
strieventyr tog i 1933 sin begyndelse på
et loftsværelse i den lille nordalsiske
landsby Elsmark. Her sad ingeniør Mads
Clausen og arbejdede på sine første ven
tiler, der alle fik indstemplet produkt
navnet »Danfoss«. Det blev senere virk
somhedens navn, og det, der i 1933 star

tede som et enmandsforetagende i en
lille landsby langt ude på landet, er i dag
blevet til et multinationalt selskab med
17.000 ansatte.
Loftsværelset, hvor Mads Clausen ind
ledte sin lille produktion, lå på forældre
nes gård, og den kom til at danne ram
men om flere af virksomhedens første
aktiviteter. Efterhånden, som det gik bed
re og bedre for Mads Clausen, måtte
hans mor afgive mere og mere af går
dens køkkenhave, hvor de første fabriks
bygninger blev placeret. Også indendørs

Mads Clausens kontor.
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satte Danfoss sit præg på slægtsgården.
Helt frem til 1962, da virksomhedens
nye, pompøse administrationsbygning
stod færdig, havde Mads Clausen og fle
re andre medarbejdere kontor på det
selvsamme loft, hvor produktionen af
Danfoss ventiler i sin tid startede.
Mads Clausens kontor står der end
nu, for i dag huser slægtsgården i
Elsmark virksomhedens eget museum,
»Danfoss Museet«.
Her fortælles især historien om Mads
Clausen og Danfoss, men den øvrige fa
milies historie bliver også berørt.
Museets to første rum hensætter gæ
sterne til slægtsgårdens gamle stuer, og
de fortæller på deres egen måde om det
miljø, Mads Clausen kom fra. En skæg
detalje er loftspanelerne, der er udskåret
af seks russiske krigsfanger under første
verdenskrig.
Den øvrige udstilling i underetagen
er helliget det utal af produkter, man i
tidens løb har givet sig af med at frem
stille på Danfoss. Der er så mange for
skellige, at selv om Danfoss Museet har
en komplet samling, så har man ikke
fundet plads til at udstille dem alle.
Iblandt produkterne er der flere sjove
ting. Hvem vidste for eksempel, at Dan
foss også har givet sig af med at lave
termostatstyrede strygejern? Eller at
Mads Clausen sammen med en kom
pagnon var dybt involveret i at produce
re en kombineret traktor og mejetærsker
på en særskilt fabrik kaldet Blomfoss?
(Danfoss Museet har dog ikke selv en
Blomfoss og vil meget gerne høre fra
nogen, der eventuelt har en eller blot
dele af en).
På førstesalen er det først og frem
mest Mads Clausens kontor, der er værd
at se. For at komme derop må man først
passere »hovedtrappen«. Kong Frederik
IX besøgte engang Danfoss og slog ho
vedet undervejs op ad denne trappe.
Mads Clausen udbrød prompte: »Ja, De
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res Majestæt, vi kalder den hovedtrap
pen«.
Historien er en fast bestanddel af en
omvisning på Danfoss Museet, og den
er ganske sigende for de mange små og
sjove anekdoter, man også får med sig
hjem fra et besøg her.
I 1995 indviede museet et særudstil
lingslokale i gårdens gamle stald. Her
vises for tiden en udstilling om kontor
udstyr fra 1920'erne og frem til midten
af 1980'erne. Som et kuriosum kan man
se Danfoss' første pc'er. Den blev an
skaffet så sent som i 1982 og kostede
83.000 kroner.
I særudstillingslokalet kan man des
uden bladre i en komplet samling af Danfosskalendere, hvoraf den første kom i
1949. Der er også indrettet en videobar,
hvor den interesserede kan vælge imel
lem et utal af historiske klip om Danfoss.
Danfoss Museet er bestemt et besøg
værd, og det har mange efterhånden fun
det ud af. Siden museet åbnede den 29.
juni 1991, har man haft over 30.000 gæ
ster.
Museet har fra den 1. maj til den 28.
september åbent lørdage og onsdage fra
kl. 10 til 15.1 uge 28,29 og 30 er der åbent
mandag til lørdag, ligeledes fra klokken
10 til 15. Skærtorsdag, Langfredag, På
skelørdag, den midterste lørdag i de
cember og 3. juledag holdes der også
åbent.
Der er gratis adgang til museet, som
man finder ved at dreje af fra Nordborg
vej ved Elsmark, vejen før Danfoss. Man
bestræber sig på, at alle gæster får en
guidet rundtur. Grupper kan se museet
efter aftale på tlf. 74 88 30 91 eller 74 88
59 77.
Det skal også nævnes, at museet rå
der over et bibliotek, der er uomgænge
ligt for den, der i den ene eller den an
den sammenhæng beskæftiger sig med
Danfoss' historie.
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De lokalhistoriske årbøger 1995
Af Kim Furdal

Den lokalhistoriske arbejdsmark har i slut
ningen af 1995 kastet frugten af et års arbej
de. Kim Furdal giver her en oversigt over
den omfattende litteratur, som igen i år er
præget af den personalhistoriske tilgang.

boggave. Selv om årbøgerne afspejler en
større opbakning og interesse for det lo
kalhistorie arbejde på landet, så er der
også tale om en anden prioritering af
kræfterne i købstæderne end på landet.

Indledning
De kommer i november og december
måned med samme usvigelige sikker
hed som varekatalogerne før jul - de lo
kalhistoriske årbøger - og i samme bety
delige omfang. I 1995 blev det til ikke
mindre end 20 årbøger med 1.216 sider
læsestof, hvoraf bl.a. årbogen fra Bevtoft
og Tirslund sogne udkom for første gang.
Nu er den lokalhistoriske årbog fra Skær
bæk for 1994 og Haderslevs »Langs Fjord
og Dam 1994«, som ved en fejltagelse
ikke kom med sidste år, ganske vist med
regnet i denne optælling. Til gengæld
savner vi i år de lokalhistoriske årbøger
for Felsted, Varnæs og Broager. Broager
land har bevidst og klogt valgt ikke at
udkomme som årbog, men når redaktio
nen har tilstrækkeligt med stof, hvilket i
praksis har været hvert andet år.
Der er en voldsom og formentlig
stærkt undervurderet interesse for lo
kalhistorie i disse år, og de lokalhistori
ske årbøger er et godt barometer for in
teressen. Samtidig bemærker man påny,
at det først og fremmest er foreningerne
på landet, som vælger at synliggøre de
res aktivitet i form af årbøger. Af køb
stæderne er det kun Haderslev, som med
nyskabelsen »Langs Fjord og Dam« i 1994
har lanceret en »årbog«, mens man i Søn
derborg og Tønder udsender et nyheds
blad til medlemmerne henholdsvis to og
fire gange om året. I Aabenraa modtager
medlemmerne hvert år en lokalhistorisk

Indholdet
Som det var tilfældet sidste år (SM 1995,
nr. 7/8), har jeg også i år udarbejdet en
statistik over indholdet i årbøgerne, som
kan guide læseren gennem den omfat
tende litteratur. Efter behag kan den også
betragtes som en topti over de mest po
pulære lokalhistoriske emner. I det per
spektiv toppede erindringsstoffet med
ikke mindre end 44 artikler, der optog
476 sider eller 24,9 % af årbøgernes spal
teplads. Herfra er der et godt stykke ned
til listens nummer to, »biografierne«, som
med 168 sider udfyldte 15,2 % af plad
sen. Den personlige tilgang til historien
har, som jeg allerede konstaterede sidste
år, helt klart læsernes interesse. Det har
årbogsredaktørerne også opdaget. Mens
erindringerne og biografierne sidste år
optog 25,2 % af pladsen, så er man i år
helt oppe på 40,1 %!
Den prioritering af stoffet er naturlig
vis sket på bekostning af andre områder.
Det er i udpræget grad gået ud over den
ældre tid, som i denne sammenhæng er
tiden før 1900. Den sønderjyske oldtid er
- ikke overraskende - repræsenteret af
Haderslev Museum, dels ved museets
nye leder, Orla Madsen, som i årbogen
for Vojens Kommune har skrevet en nyt
tig lille oversigtsartikel om »Arkæologi
en i Vojens Kommune«, dels ved arkæo
log Erik Jørgensen, som i »Langs Fjord
og Dam« har leveret artiklen »Boghoved
og Lønt« om to stenalderlokaliteter på
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Haderslev Næs. Desværre står de to ar
tikler alene. Arkæologi er godt stof, og
læserne kunne nok fortjene en bedre
dækning af vor ældste fortid. Retfærdig
vis bør det understreges, at kredsen af
mulige forfattere, arkæologerne, er væ
sentlig mere begrænset end papirarkæ-

ologemes. Det forhold gælder dog ikke
middelalderen og tiden frem til midten
af 1800-tallet. For middelalderens ved
kommende er Knud Erik Sørensens over
vejelser om voldstedet Holbæk ved Nybøl Nor i årbogen for Sundeved således
det eneste lys, der kastes i årbøgerne

Tabel 1. Oversigt over emner i de lokalhistoriske årbøger i 1995 fordelt på antal af artikler og sider*.

sider

artikler

emne
antal

andel i %

antal

andel i %

1. erindringer

44

23.5

276

24.9

2. biografier

23

12.3

168

15.2

6

3.2

85

7.7

3. gårdhistorie
4. kilder (incl. avisartikler)

20

10.7

78

7.0

5. sognehistorie

6

3.2

74

6.7

6. foreningshistorie

5

2.7

46

4.2

7. besættelsen

5

2.7

40

3.6

8. skolehistorie

5

2.7

40

3.6

16

8.6

30

2.8

10. Afstemningen og
Genforeningen

7

3.7

27

2.4

11. kirkehistorie

8

4.3

26

2.3

12. oldtid

2

1.1

24

2.3

13. landbrugshistorie

3

1.6

21

1.9

9. årsberetninger

14. sundhedsvæsen

1

0.5

21

1.9

15. 1914-1918

2

1.1

17

1.5

1

16. brandvæsen

1

0.5

16

1.4

17. søfartshistorie

1

0.5

13

1.2

j

18. bygningshistorie

2

1.1

11

1.0

19. håndværk

1

0.5

9

0.8

:

20. socialhistorie

1

0.6

7

0.6

i

21. fester, skikke og
traditioner

1

0.5

0.5

22. middelalder
23. andet

ialt

1

0.5

6
6

26

13.9

67

6.0

187

100.0

1108

100.0

0.5

*) Enkeltstående billeder, indholdsfortegnelser, vignetter eet. er ikke medtaget i optællingen,
hvilket bl. a. forklarer, at der »mangler« 108 sider i forhold til det officielle sidetal på 1.216.
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Besættelsen og befrielsen spiller en vigtig rolle i mange af årbøgernes erindringer. I Signe Jørgensens
erindringer om besættelsestiden i Rødding og Københoved finder man bl. a. dette billede fra den 9.
april, hvor en tysk militærkolonne er på vej gennem Rødding. Foto: Rødding Lokalhistoriske Arkiv.

over den middelalder, som fejlagtigt be
tegnes som »mørk«.
Faktisk begynder den sønderjyske lo
kalhistorie først fra midten af forrige år
hundrede, hvis man skal tro indholds
fortegnelserne i årbøgerne. Det er synd
for lokalhistorien og synd for læserne,
der går glip af den tidlige lokalhistorie,
hvor bl. a. tingbøgerne ville kunne leve
re stof til en nærværende personoriente
ret lokalhistorie. Årbøgernes indhold er
også et udtryk for forfatternes interes
ser, og i det perspektiv kan man kun
håbe, at lokalhistorikerne fremover i hø
jere grad vil beskæftige sig med den æl
dre tid.

Erindringerne
Ønsker til årbøgernes indhold er der gi
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

vet mange af, men for læserne knytter
interessen sig først og fremmest til det
faktiske indhold. Her kan man umiddel
bart undre sig over, at de store jubilæer i
1995, Genforeningen, befrielsen og 25året for kommunalreformen i 1970 ikke i
mere udpræget grad er blevet markeret i
årbøgerne. Det er de også, men primært
i erindringsform.
I årbogen fra Gråsten og Omegn kan
man læse Marie Petersens erindringer
fra genforeningstiden, mens befrielses
jubilæet er fejret med to erindringsartik
ler af henholdsvis Peter Villy Böttcher
og Hans Sahl. Til Genforeningens forud
sætninger bringer årbogen for Sunde
ved Olav Bonefelds erindringer om hans
arrestation, da de tyske myndigheder
ville sikre sig imod obstruktion af mobi-
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liseringen fra den danske befolkning ved
krigsudbruddet i 1914. I Hoptrup har
man valgt at fejre de to jubilæer med
hovedvægten lagt på befrielsesjubilæet.
Her fortæller Holger Bonde sine erin
dringer fra befrielsesdagene og Sven
Ohlsen om hverdagen efter den 5. maj.
For læsere, der som anmelderen er
opvokset i 1960'erne, kan man blandt de
mange befrielses- og modstandserin
dringer dog savne beskrivelser af den
anden side af krigen, befrielsen og efter
krigsårene, nemlig varemangel og ratio
nering, som berørte alle. Et glimt af dette
får man i Iver Nielsens erindringer i år
bogen fra Vojens om tiden som tilflytter
i Skrydstrup, der kærligt har fået titlen
»Vort sogn!«. Vi hører også om dagligli
vets besværligheder i Signe Jørgensens
erindringer »Fra besættelsestiden i Rød
ding og Københoved«, i årbogen fra Rødding-egnen, hvor læseren bl. a. præsen
teres for opskriften på fremstilling af kar
toffelmel.

Sidstnævnte årbog er den eneste, der
har valgt at markere 25-året for kommu
nalreformen. Det sker i en artikel om
kommunalreformen i Rødding skrevet
af den nydannede Rødding Kommunes
første kommunaldirektør, Carlo Jensen.
Kommunesammenlægningen i Rødding
var en barsk affære, der satte dybe spor i
lokalsamfundet. Det mærker man ikke
meget til i artiklen, og en udredning af
spillet bag de officielle møder må for
mentlig vente en årrække endnu. Per
sonligt startede Carlo Jensen som skep
tiker over for kommunalreformen, men
endte med at erkende nødvendigheden
af de større kommunale enheder, om
end romantikken forsvandt, og der blev
længere mellem den enkelte borger og
de bevilgende myndigheder.
Det er kendetegnende for mange erin
dringer, at de kun sjældent rækker uden
for lokalsamfundet, når man lige ser bort
fra Genforeningen, besættelsen, mili
tærtjeneste og læretid. Ofte kan man i

Gården, Kirstines Ynde, der er centrum for Holger Bondes erindringer i »Langs Fjord og Dam«.
Billedet er malet afP. V. Iversen i 1912, ni år efter at Holger Bondes far købte gården. Foto: Privateje.
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erindringerne føle sig hensat til et sogn
og en verden, hvor omverdenens påtræn
gende nærvær er sat i parentes. En af de
få markante undtagelser er Hans Fred
steds erindringer »Lidt om starten på
»voksenliv« efter syv års skolegang i Jegerup og de senere rejser ud i verden« i
årbogen fra Jegerup sogn. Hans Freds
ted har, som han selv udtrykker det, »bis
selæder« i skoene og et arbejde, som har
ført ham verden rundt fra Næstved over
Bahrain og Sudan til Malta.
Man når vidt omkring i årbøgernes
mange erindringer. Skal jeg fremhæve
en med et indhold, der rækker uden for
sognegrænsen, må mit valg falde på
Holger Bondes erindringer »Kirstines
Yde. Erindringer fra livet på en gård i
Erlev« i Langs Fjord og Dam. Holger
Bonde når godt omkring gårdens for
skellige produktionsgrene fra et mindre
vandværk over mejeridrift og skovdrift
til produktion af tagrør. Erindringerne
er en påmindelse om, at landbrugsdrift
langt fra er nogen entydig størrelse, men
bl. a. betinget af gårdens naturresourcer
og en god portion opfindsomhed.

Biografier
Den historiske biografi oplever i disse år
en sand renæssance, hvilket også er til
fældet i de lokalhistoriske årbøger. Star
ter man fra toppen af samfundshieraki
et, så finder man i årbogen fra Rødding
historien om grev Gregers Christian Ra
ben fra Aalholm. Greven var gjort af det
stof, som skaber en god historie. Den
excentriske greve blev »landsforvist« af
faderen, da han i 1821 giftede sig under
sin stand med datteren af en af godsets
forpagtere. I slutningen af 1820'erne slog
greven sig ned i Skodborg, hvor han
boede, indtil faderen døde i 1838, og han
kunne overtage grevskabet Christians
holm.
I samme årbog kan man læse Sv. Aa.
Aakjærs artikel om hans far, arkitekt L.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

lårbogen fra Sundeved finder man i Henrik Kochs
erindringer dette billede af forældrene i en kaffe
pause under tærskningen ca. 1930.1 baggrunden
ses tærskeværket og laden. Foto: Historisk For
eningfor Sundeved.

P. Aakjær (1883-1959) og dennes mange
Bedre Byggeskik-huse/gårde på Røddingegnen. Der er i disse år en ganske
betydelig interesse for byudvikling, de
nye boligområder og det »anonyme hus«.
Vi kender de store berømte arkitekter,
som Kay Fisker, Steen Eiler Rasmussen
og Jørn Utzon, men frem for nogen er
det de lokale arkitekter, der har sat deres
præg på byudviklingen fra slutningen
af 1800-tallet og op til 1950'erne og be
gyndelsen af 1960'erne.
Historien er imidlertid fuld af skæb
ner, der ikke satte monumenter i tegl,
men alene i kraft af deres liv og væren.
En af dem var høker Sine Lund fra Nør
re Hostrup, der i kraft af sit virksomme
liv og den respekt, der stod om hendes
person, fik en mindeplade af sognets be
boere med ordene »Livet skal være en
kelt for at være sandt«. Om denne lokale
personlighed har Harald Mathiassen
skrevet i årbogen fra Rødekro Kommu
ne.
Gårdhistorie
For mange står gårdhistorie som lokal
historiens fundament, mens den for an
dre er ensbetydende med endeløse ejer
fortegnelser og familieudredninger. Ge-
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Artikler om industri og håndværk skal man lede længe efter, men der findes enkelte som f. eks. Harald
Mathiassens artikel i årbogen Fra Rødekro Kommune om landsbysmede i Nørre Flostrup. På billedet
ses smedefamilien Schmidts smedeværksted i Nørre Hostrup, som den så ud i 1940. Foto: Privateje.

nerelt kan der i disse år dog spores en
spirende interesse for slægtsskabets og
nabolagets betydning for lokalsamfun
det og lokalhistorien. Det vil i kommen
de år formentlig skærpe interessen for
de omdiskuterede gårdhistorier med
deres ejerlister og slægtskabsforbindel
ser og deres betydning for bl. a. for
eningsliv og kommunalpolitik i sognet.
Er gårdhistorien en omstridt herre, så
står den i alt fald fortsat stærkt i de lokal
historiske årbøger. Det gør den i år ikke
mindst i kraft af Henning Haugaard, som
i »Brudstykker af Bedsted Sogns histo
rie« har valgt at se på Mårbæks gårdhi
storie. Efter en kort indledende artikel
om Mårbæks historie gennemgår Hau
gaard de enkelte gårdes historie. Her
bemærker man de gode udsnit fra de
preussiske målebordsblade, hvor går
dens placering er angivet og de tillig
gende jordstykker indskraveret. En god
støtte til læsere uden for sognet, der som
anmelderen til tider kan have svært ved
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at følge de beskrevne ejendomsforhold.
Så bærer man over med, at forfatteren
har angivet bind- og bladnummeret, men
ikke matrikelnummeret.
På tilsvarende vis kan de opstillede
skemaer over ejerforholdene til gården
og gårdens slægtsforbindelser - måske i
en let ændret og udbygget form - nok
tjene til inspiration andre steder. Hau
gaard er imidlertid ikke den eneste, som
i år har beskæftiget sig med emnet. I
Kliplev har Jørgen Hansen fortsat sin
gennemgang af Søgaardparceller, der
ikke alene indeholder en ejerliste, men
også gårdenes slægtsforhold. Endelig har
Hans Hansen Toft i »Det gamle Løjt«
skrevet om den i øjeblikket aktuelle Run
de Mølle.
Kilder
Erindringer er mundtlige kilder, der er
nedskrevet, men årbøgerne rummer også
andre kilder, som i år udgør 7 % af ind
holdet. Der er overvejende tale om kilSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

deuddrag, der enten giver en »husker
du« oplevelse eller en skarp og sjov kon
trast til vores nutid. Når de gode og sjo
ve kilder nu er til stede og transkriberet,
kan jeg dog godt savne, at man tog skrid
tet fuldt ud og i stedet skrev en mindre
artikel om emnet.
De ældste, gengivne kilder finder man
i årbogen fra Løgumkloster, hvor Erwin
Leitner har omskrevet og udgivet en ræk
ke kilder om Løgumklosters stridighe
der med Solvig gods i sidste halvdel af
1400-tallet. I den anden ende af historien
finder man under rubrikken »For 50 år
siden« i årbog fra Kliplev sogn avisud
klip fra befrielsesåret med små og store
begivenheder. Her kan man bl. a. læse et
referat af DSK's amtsstævne i Kliplev og
om lærerinde Marie Damgaards 60-års
fødselsdag.
I »Det gamle Løjt« har Petrea Schmidt
udgivet et brev fra sømand Jørgen Jes
persen til hans far i 1824, hvori læseren
får et glimt af sømandslivet. I Jegerup
har den lokalhistoriske forening modta
get et regulativ for gadefejning fra 1952.
I dag, hvor de kommunale fejemaskiner
diskret sørger for renholdelsen af de
kommunale veje, er regulativet et mor

somt tilbageblik, men det havde sin reel
le baggrund. Efter årtier med stadig fær
re biveje var antallet af biveje - kommu
nale som private - i begyndelsen af
1950'erne inde i en kraftig vækst, som
formentlig har givet anledning til be
kymrede miner i sognerådet.
I årsskriftet fra Gram kan man bl. a.
læse en købe- og aftægtskontrakt fra 1865
mellem Jes Christensen og sønnen Chri
sten Jensen Skov. Samme årbog bringer
endvidere en kontrakt mellem greve
Brockenhuus Schack (Gram slot), Gram
Elektricitetsværk og Gram Vandværk
samt en artikel fra Jydske Tidende »Hvad
der er sket i Gram i 1945«. Ved Hader
slev kan man i årbogen fra Starup sogn
læse et udvalg af kilder fra skolevæse
nets start i 1700-tallet, der nok kan skærpe
læsernes interessen for sognets skolevæ
sen og måske fører til en artikel om em
net i næste årbog?
Andre emner
Årbøgerne rummer andet og mere end
erindringer, biografier og gårdhistorie.
Et par eksempler på de øvrige artikler
skal nævnes her. Starter vi i amtets vest
lige hjørne, har H. Hofmand Nielsen i

Genforeningsjubilæet er blevet markeret på forskellig vis i de lokalhistoriske årbøger. I årbogen fra
Vojens har Laurids Lund skrevet en artikel om de lokale mindestene over faldne fra Første Verdenskrig.
Her finder man bl. a. dette billede af de 30 mand og fem spand heste, der trak den 7'h tons tunge
mindesten til Skrydstrup. Foto: Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96
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»Fra Skærbækegnens Fortid nr. 8« skre
vet om Vodder Sogns Historie. Som tit
len »Fra Vodder Sogn« antyder, er der
ikke tale om nogen »fuldstændig« sog
nehistorie, men snarere om en række
emner med hovedvægten lagt på Vod
der Kirke, den nationale kamp og
»Spredte træk af Vodder sogns histo
rie«. Det samme kan siges om fortsættel
sen af Hjordkær Stationsbys historie i
»Fra Rødekro Kommune«. Torp Friis
Møller har her valgt at koncentrere sig
om Første Verdenskrig og boligbyggeri
et i 1920'erne suppleret med ungdoms
erindringer op til og under Anden Ver
denskrig. I »Glimt fra Hokkerup« kaster
Inger Jørgensen i årbogen fra Bov et
strejflys over Hokkerup, som landsbyen
så ud inden den mistede sine butikker
og i 1971 det faste samlingssted, skolen.
Bedre er det som bekendt gået Padborg,
der i kraft af sin placering og funktion
som Danmarks grænsestation har ople
vet en voldsom vækst siden Genforenin

gen. Det er derfor oplagt, at årbogen
bringer Lars H. Baks artikel »1920: Pad
borg - Danmarks yngste stationsby« om
Padborg Station.

Afrunding
Man skal ikke gentage sig selv, og jeg
har i år bevidst undladt at kommentere
årbøgernes layout, som er den velkend
te vifte, fra de små offsettrykte til dyrt
producerede udgaver med stift bind og
farvebilleder på omslaget. Her spiller
personlig smag og ikke mindst økono
misk formåen en væsentlig rolle. Uanset
årbogens økonomi så er en overskuelig
layout vigtig for læseglæden. Den kan
man ikke nødvendigvis købe sig til, og
her gælder det, at de små og omkost
ningsfri ændringer ofte giver den største
virkning. En indholdsfortegnelse og
overskrifter, som klart adskiller de en
kelte artikler fra hinanden, leder læser
ne let og ubesværet ind på det væsentli
ge, indholdet, og har man endnu ikke

Teglværksarbejdere i lergraven ved Frifelt omkring århundredskiftet. Foto: Historisk Forening for
Skærbæk og Omegn.
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De frivillige brandværn og brandmænd er
altid godt stof. Billedet med den gamle sprøj
te fra Stollig finder man i »Det gamle Løjt«,
som bringer en længere artikel om brandfo
geder på Løjt land. Til venstre for sprøjten
ses den nuværende brandkaptajn Peter Nis
sen og til højre artiklens forfatter Erling
Madsen.

stiftet bekendskab med dette, så kan det
endnu nås, inden næste årgang dumper
ind ad brevsprækken i november.
De sønderjyske årbøger 1995:

Brudstykker af Bedsted sogns historie nr. 21.
1995 Udg. af Henning Haugaard. 49 s., ill.
Lokalhistorisk Forening for Bevtoft og Tirs
lund sogne 1996. Udg. Lokalhistorisk For
ening for Bevtoft og Tirslund sogne. 14 s.
Historisk Forening for Visherred. Bov Muse
um 1995. Udg. af Historisk Forening for Vis
herred og Bov Museum. 63 s., ill.
Årsskrift 1995-96. Udg. af Ensted Sogns Lo
kalhistoriske Forening. 40 s., ill.
Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv for Gram
og Omegn 1996. Udg. af Lokalhistorisk Ar
kiv for Gram og Omegn. 23 s., ill.
Historisk Forening for Graasten By og Egn
årsskrift 1995. Udg. af Historisk Forening for
Graasten by og egn. 52 s., ill.
Langs Fjord og Dam. Lokalhistorie omkring
Haderslev. Udg. af Forlaget Gammelting
1994. 80 s., ill.
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
1995. Udg. af Hoptrup Sogns Lokalhistoriske
Forening. 52 s., ill.
Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn.
Udg. af Lokalhistorisk Forening for Hørup
Sogn. 1995 40 sider, ill.
Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn
1995. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Je
gerup Sogn. 50 s., ill.
Fra Kliplev Sogn 1995. Udg. af Lokalhisto
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risk Forening for Kliplev Sogn. 72 s., ill.
Historisk Forening for Løgumkloster Kom
mune årsskrift 1995. Udg. af Historisk For
ening for Løgumkloster Kommune. 32 s., ill.
Det gamle Løjt XVIII, 1995. Udg. af Løjt Lo
kalhistoriske Forening. 128 s., ill.
Lokalhistorisk Forening for Oksenvad og
Omegn 1996. Udg. af Lokalhistorisk Forening
for Oksenvad og Omegn. 32 s., ill.
Historisk Årbog for Rødding-egnen 1995.
Udg. af de lokalhistoriske arkiver og forenin
ger i Rødding Kommune. 87 s., ill.
Fra Rødekro Kommune 1995. Udg. af Lokal
historisk Forening for Rødekro Kommune.
159 s., ill.
Fra Skærbækegnens Fortid nr. 8, 1994. H.
Hofmand Nielsen: Fra Vodder sogn. Udg. af
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn,
Skærbækegnens Museum & Forlaget Melbyhus. 24 s., ill.
Fra Skærbækegnens Fortid nr. 9,1995. H. E.
Sørensen: Skærbæk Museum 1985-1995. Udg.
af Historisk Forening for Skærbæk og Om
egn, Skærbækegnens Museum & Forlaget
Melbyhus. 24 s., ill.
Starup Sogns Lokalhistoriske Arkivforening
årsskrift 1995. Udg. af Starup Sogns Lokalhi
storiske Arkivforening. 26 s., ill.
Skrift for Historisk Forening for Sundeved
1995. Udg. af Historisk Forening for Sunde
ved. 108 s., ill.^
Årbog 1995 for Lokalhistorisk Forening for
Vojens Kommune. Udg. af Lokalhistorisk
Forening for Vojens Kommune. 61 s., ill.
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Musketerens død
Af H. E. Sørensen

Sønderjysk Månedsskrift bragte i januar/februar-nummeret en artikel afH. E. Sørensen
om musketer Fritz Andersen Lunds liv og
død på slagmarken. Siden har H. E. Søren
sen modtaget oplysninger, som på visse punk
ter ændrer historien.
Efter udgivelsen af min artikel om mus
keter Fritz Andersen Lunds liv og død
på slagmarken, fik jeg at vide, at man i
lokalhistorisk arkiv i Højer opbevarede
nogle papirer vedrørende hans liv og
død.
En erklæring fra J. H. Jensens Wagen
fabrik i Højer bekræfter, at Lund fra den
1. april 1902 til den 20. marts 1906 havde
stået i lære på virksomheden »og har
opført sig til min tilfredshed«.
Det vigtigste var imidlertid en korre
spondance i forbindelse med hans alt for
korte krigsdeltagelse. Mindetavlen i Vodder kirke over sognets faldne oplyser, at
Fritz Andersen Lund faldt den 30. juli
1915 »i Frankrig«. De nu fremkomne pa
pirer viser, at det ikke passer.
Han faldt på østfronten, sandsynlig
vis i Bosnien. Den 16. august - 18 dage
efter hans død - skriver faderen, skoma
ger Andreas Lund, Frifelt, til »Krigsop
lysningskontoret« (Krigsauskunftstelle)
i Berlin. Brevet er skrevet af en anden,
men Lund har selv skrevet det under.
Han oplyser her, at han fra sønnens regi
ment den 31. juli privat har fået at vide,
at han »er faldet på den østlige krigs
skueplads«. Da han endnu ikke har fået
nogen officiel meddelelse om sønnens
skæbne, udbeder han sig derfor en un
dersøgelse af, hvad der er sket.
To dage senere sendte krigsministeri
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et i Berlin en trykt formular, som kort
meddeler, at man endnu ikke havde
modtaget nogen melding angående den
»bespurgte«. Derfor bedes faderen »gen
tage Deres forespørgsel om 4-6 uger og
vedlægge denne skrivelse«.
Det gjorde han så den 25. september.
Bag på formularen skrev skomageren til
krigsministeriet, igen med ført hånd
[denne gang en anden]: »Da vi endnu
ikke har modtaget vor søns værdigen
stande, og der muligvis kan foreligge en
forveksling, beder vi Dem venligst om
oplysninger. Om han måske er i fangen
skab.«
Krigsministeriets Zentral-NachweiseBureau (det centrale oplysningsskontor)
meddelte dog den 30. september, at det
»har den sørgelige pligt desværre at måt
te bekræfte efterretningen om Deres søn,
musketer Fritz Lunds død...«, og videre
at »Han har den 30. juli 1915 ved Trawniki ved et geværskud i brystet lidt hel
tedøden på ærens mark for kejser og
rige, i henhold til liste nr. 322.« -»Med
forsikring om oprigtig deltagelse« er bre
vet »efter bemyndigelse« underskrevet
af en embedsmand ved navn Riemann.
Et andet brev, der desværre ikke er
dateret, men som sandsynligvis er sendt
omtrent samtidig fra bataljonen, bekræf
ter dette.
»Hr. Andreas Lund, Frifelt i Holsten.
Bataljonen opfylder hermed den sør
gelige pligt at bekræfte over for Dem
Deres søn, musketer ved 2. kompagni,
Reserve Infanteriregiment 208, Fritz
Lunds død. Dødsmeddelelsen gives på
grundlag af den officielle tabsliste.
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Det måtte være Dem til trøst, at Deres
søn, som så mange andre, er død helte
døden for kejser og rige. Æret være hans
minde.
Freiherr von Monteflycht
Løjtnant, Oberst og kommandør«.

Omtrent samtidig må den lille æske
med Fritz Andersen Lunds efterladen
skaber, som nu er i Skærbæk Museums
besiddelse, være sendt til familien. Den
indeholdt, som omtalt i den første arti
kel, kun få »værdigenstande« og derud
over nogle billeder og breve.
Familien ville dog gerne vide, hvad
der egentlig var sket, og satte sig derfor i
forbindelse med hans soldaterkamme
rater. Knap et år efter Fritz' død modtog
familien et brev, underskrevet af en søn
derjysk soldat ved navn B. Andersen,
der på daværende tidspunkt opholdt sig
i fæstningsbyen Landsberg/Warthe i
Brandenburg nær Frankfurt an der Oder.
Brevet er skrevet på dansk med en del
stavefejl, hvilket ikke kan undre, da brev
skriveren som sønderjyde ikke har haft
dansk i skolen og derfor måtte skrive,
som han talte. Det er under de omstæn
digheder dog bemærkelsesværdigt vel

formuleret og på ingen måde værre, end
hvad mange ikke skrivevante danskere
kan præstere.
Brevet lyder:
»Hr. Lund, Frifelt!
De skrev til mig sidste sommer angå
ende Deres søn Fritz' død. Jeg har nu
fundet en kammerat, som var hos Fritz,
da han faldt. Han fortæller følgende: Der
var flere kammerater sammen, da de
skulle gå frem til stormangreb. Da sagde
Fritz, om de ikke skulle spredes ad for
ikke at blive truffet. Han havde da næp
pe fået det sagt, blev han ramt af en
geværkugle (vistnok i hjertet), for han
var død med det samme, fortæller han.
Kammeraten hedder Heinrich Nielsen
fra Nibøl. Han opholder sig for tiden her
under følgende adresse...
Hilsen, B. Andersen, løjtnant«.
Det er desværre ikke oplyst, hvor
Trawniki ligger, men det kan næppe
være andet end byen Travnik i Bosnien.
I sommeren 1915 opbyggede tyskerne
og østrig-ungarerne store hærstyrker i
det nordlige Balkan for at foretage et
fremstød mod serberne, som i december
1914 havde slået de østrig-ungarske hære
og fordrevet dem fra deres landområde.
Bosnien-Herzegovina var fra 1878 besat
af Østrig, og det er vel sandsynligt, at en
del af opbygningen fandt sted på det
dette område. I løbet af efteråret 1915
gennemførtes angrebet på og erobrin
gen af Serbien, så de tysk-østrigske hære
trængte frem til Thessaloniki i Græken
land. Men det nåede Fritz Lund ikke at
være med til.

Dagliglivet i skyttegravene var hårdt og forholde
ne ubeskriveligt uhumske. På postkortet ses en
gruppe soldater med dagens høst af rotter. Foto:
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Værnevilje - Værneret
Den 20-21. april 1946 afholdt Danske Hjem
meværnsforeningers Landsforbund sin før
ste kongres i Industripalæet i Odense. Det
var en begivenhed, der skulle blive af histo
risk betydning og komme til at række læn
gere ud i fremtiden, end mange danske den
gang havde forestillet sig. Kongressen fandt
således sted i den by, hvor Frihedsbevægel
sens fremmeste folk den 9. juni året før
havde fremsat kravet om oprettelse af et
Hjemmeværn, der med rod i folket og i
forbindelse med landets hær, flåde og fly
vevæsen skulle være beredt til at forsvare
landets selvstændighed.
Knap et år senere stod kravet over for
opfyldelse gennem indgåelsen af en over
enskomst mellem Krigsministeriet og Dan
ske Hjemmeværnsforeningers Landsfor
bund. I den mellemliggende tid var der
med modstandsregioneme som fødselshjæl
pere oprettet hjemmeværnsforeninger over
alt i landet i takt med, at modstandsbevæ
gelsens enheder blev hjemsendt. Det var
således en veltrimmet og livskraftig organi
sation, der havde sendt sine delegerede til
denne første kongres.
Den nuværende hjemmeværnsledelse
har besluttet, at 50-året for den historiske
begivenhed skal markeres med en særud
stilling, der beskriver hjemmevæmsforeningernes liv og vilkår i perioden 1945-49, hvor
det lovfæstede hjemmeværn afløste de fri
villige »private« hjemmeværnsforeninger.
Netop den periode blev afgørende for at
bevise det danske frivillige forsvars leve
dygtighed som en samfundsnyttig organi
sation, der med sine allestedsnærværende
enheder, sit høje beredskab og indgående
lokalkendskab skulle vise sig at være uund
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værlig for det militære forsvar. Det er den
periode, hvor modstandsbevægelsen og
dens arvtagere gennem den demonstrere
de forsvars- og værnevilje tilkæmpede sig
det frivillige forsvars værneret.
Udstillingen er bygget op efter et helt
utraditionelt koncept. Hver af de otte hjem
meværnsregioner er nemlig blevet tildelt
sit eget modul, hvor den enkelte region frit
kan billedliggøre netop de begivenheder,
som anses for at have været særlig interes
sante i dens område. Denne udstillingsform
skønnes samtidig at illustrere den mangfol
dighed, som er et af hjemmeværnets for
nemste kendetegn. Endvidere er der tildelt
et modul til henholdsvis De Danske Lotter,
Den Frivillige Luftmeldetjeneste og Den
Danske Brigade (DANFORCE), som også
var virksomme i denne opbygningsperio
de.
Det var således med nogen spænding,
udstillingsledelsen så det færdige produkt i
møde. Spændingen og forventningen udlø
stes den 20. april kl. 14, da Hans Excellence
Greve Ingolf åbnede udstillingen. Greve
Ingolf var inden sin indkaldelse til det mili
tære forsvar ved Livgarden selv frivillig
hjemmeværnsmand såvel på Fyn som på
Sjælland.
Ved åbningshøjtideligheden talte endvi
dere direktør Peter Thurøe Hansen, Hor
sens, der som et fremtrædende medlem af
modstandsbevægelsens lokale ledelse var
med til at bygge hjemmeværnsforeningen i
Horsens op.
Udstillingen kan ses frem til den 31. marts
1997, og der er gratis adgang.
Jørgen Fr. Edeling
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Indtil 1. sept.:

Museet på Sønderborg Slot
Særudstilling »Om Dannebrog jeg ved...«. En udstilling om
danskerne og deres flag.

Indtil 9. juni:

Keramik ved Tove Anderberg. Arr. af Sønderborg Kunst
forening.

15. juni -11. aug.:

Martin Quist. Retrospektiv udstilling. Arr. af Sønderborg
Kunstforening.

Fra 1. maj:

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Christine af Egernsund. Om småskibsfart fra Egernsund og
fjordegnen.

Indtil 22. sept.:

Tønder Museum
Kataloger fra Schackenborg.

Indtil 9. juni:

Sønderjyllands Kunstmuseum
Ingvar Cronhammar - modeller til monumentalskulpturer.

Indtil 31. juli:

Aabenraa Museum
Eskild Beck. Kunstudstilling.

20. juni - 25. aug.:

8. juni - 25. aug.:

3. og 10. juli:

Indtil 20. oktober:

9. juni kl. 15.00:

Udstilling i anledning af Amtsringriderforeningens 100-års
jubilæum.

Haderslev Museum
Jernalderbopladser ved Nordsøens sydkyst. En informativ
udstilling med mange flotte modeller. Prod. af Institut for
Historisk Kystforskning, Wilhelmshaven.
Sommeraftener med folkedans, musik og gymnastikopvis
ning. Demonstration af gamle håndværk og hestevognskør
sel. Arr. i samarbejde med Haderslev Turistforening.

Midtsønderjyllands Museum
Særudstilling »Skeletter i skabet« om zoologiske rariteter.
Gram lergrav. Forfatteren og naturelskeren Vagn Lundby
læser af egne værker.
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Bognyt
Franciska Clausen
Franciska Clausen. Retrospektiv 1899-1986.
Kunstmuseet Trapholt, Kolding, 1996.139 s., ill.
i farve og sort/hvid. Pris: 120 kr.

Kunstneren Franciska Clausen fra Aabenraa
døde for ti år siden - 87 år gammel - og i den
anledning har Kunstmuseet Trapholt i Kol
ding arrangeret en retrospektiv udstilling af
hendes værker. I tilknytning hertil er der
udgivet en katalogbog med artikler, der fra
flere vinkler informerer om Franciska Claus
ens kunst, kunstsyn og hendes liv i det inter
nationale, modernistiske miljø i Berlin og Pa
ris i 1920'erne og 1930'erne.
Som det så ofte før er sagt, slås det endnu
engang fast, at kunstneren var international
og uden egentlig tilknytning til samtidens
danske kunstliv. Det var mellem navne som
Piet Mondrian, Fernand Léger og Laszlo
Moholy-Nagy, at Franciska Clausen følte sig
hjemme, mens hun i Danmark oplevede en
ten ligegyldighed fra publikum og kunstkri
tikere eller afvisning fra kolleger som bl. a.
Ejler Bille og Richard Mortensen.
Bogen beskæftiger sig stort set kun med
værker frem til ca. 1933. Hendes arbejder fra
Aabenraa-tiden fra 1930'erne og frem til hen
des død, bl. a. de mange portrætter, omtales
kun yderst perifert, men forståeligt, da hen
des placering i kunsthistorien bygger på den
tidlige modernistiske periode.
Både interessante og underholdende er
citater fra Franciska Clausen selv om andre
kunstnere. Om nutidens danske kunstnere
udtaler hun således, at Per Kirkeby udstiller
sådan noget, »som vi andre går og kasserer«
mens Arne Haugen Sørensen roses for sin
originalitet og for sin »blanding af uhygge og
befriende humor«.
En for de fleste nok mindre kendt side af
Franciska Clausen er hendes virke som de
signer, som beskrives i et afsnit i katalogbo
gen. I årene omkring 1930 gjorde hun sig
store anstrengelser for at slå igennem som
designer af plakater, tæpper, tapeter, gardi
ner m. v. Desværre uden større held, men en
del af hendes designudkast er bevaret. Hun
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betegnes i publikationen som »en af landets
største bidragsydere inden for avantgardi
stisk design«.
jesper Tofft

Kommunejubilæum
Sven-Erik Ravn (red):TreTdrneT jubilæum. Lund
toft Kommune 1970-1995. Lundtoft 1995, 55 s.
ill. Bogen kan fås ved henvendelse til lokalhistorisk
forening i Felsted, Kliplev og Bovrup/Varnæs.
Pris: 40 kr.

Selv om de store jubilæer, genforeningsjubi
læet og befrielsesjubilæet, næsten fuldstæn
digt stjal opmærksomheden, så blev et af de
»mindre« jubilæer, 25-året for kommunalre
formen i 1970 ikke fuldstændig glemt. At
hukommelsen ofte er kort, vidner den om
stændighed om, at langt fra alle af de 274 nye
kommuner i tide blev opmærksomme på den
runde fødselsdag den 1. april 1995. En af de
sønderjyske undtagelser er Lund toft Kom
mune, som i denne anledning satte journalist
Sven-Erik Ravn til at sammensætte et jubilæ
umsskrift på basis af lokale kræfter, herun
der ikke mindst kommunens tre lokalhistori
ske foreninger.
Det er blevet til et smukt hefte, hvor kom
munens logo, de tre klokketårne, pryder for
siden. Forsidebilledet kunne heller ikke være
mere velvalgt. Ikke alene hører det kommu
nale logo - efter anmelderens opfattelse - til
blandt Sønderjyllands smukkeste »kommunevåbener«. Det symboliserer også på godt
og ondt kommunens tilblivelse, som »kom
munen i midten«, der blev til efter Aabenraa,
Gråsten og Bov havde arronderet sine by
mæssige bebyggelser, og de omliggende sog
ne havde valgt sammenlægningspartnere.
Med de tre klokketårne har kommunen fået
en fællesnævner for »banankommunen«, der
ikke fra naturens hånd udgjorde en enhed.
Indholdet udgøres af 19 artikler, som alle
kredser omkring »storkommunen« Lundtoft,
dens historie gennem de sidste 25 år, det
kommunalpolitiske arbejde, den kommuna
le økonomi og de kommunale institutioner,
med Henrik Pallesens historie om oprettelSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

sen af Lundtoft Idrætsforening i 1971 som en
enlig outsider.
Til trods for de mange gode artikler sav
ner jeg dog stadig en samlet overordnet skil
dring af historien bag dannelsen af Lundtoft
Kommune i 1970. Perspektivet i festskriftets
historiske artikler om kommunesammenlæg
ningen er de fire sognekommuner, Bovrup,
Felsted, Kliplev og Varnæs. Med dette i bag
hovedet kan det nok give stof til eftertanke,
når borgmester Karen Andresen i forordet
skriver: »Opgaven, at få »sogne-kultur« om
plantet til en stor kommune, har været stor«.
V
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster. Guide gen
nem historie og nutid. Løgumkloster Højskole
1995.114 s., rigt ill.. Pris: 165 kr.

I takt med turismens stigende betydning for
snart sagt enhver region i landet har udgivel
sen af turistbrochurer, turvejledninger og
guider til mindre områder af landet været i
støt stigning. For mange af disse gælder, at
de er forfattet af personer, der kun kortvarigt
har beskæftiget sig med emnet, har svært
ved at skelne sagn fra virkelighed, og som
ofte har haft al for kort tid til at arbejde med
stoffet. Derfor er det en befrielse at læse en
guide, der både er en solid historiebog og en
praktisk turistguide, der tager sine læsere
alvorligt.
Bogen er en omarbejdet udgave af samme
forfatters: »Løgumkloster før og nu«, der ud
kom i 2. oplag i 1977. Teksten er strammet op
og er forskellige steder ændret i forhold til
den nye viden, der er kommet til siden 1977.
Desuden har bogen fået et større format og er
nu forsynet med mange gode farvebilleder,
men ellers er bogens disposition den samme.
Bogens første trediedel former sig som en
kortfattet, men præcis og grundig gennem
gang af Løgumklosteregnens historie, fra is
tidens hedesletter over cistercienserordenens
kloster til byens nuværende position som
kirkeligt og musikalt kulturcenter af national
betydning. Denne del af bogen afsluttes med
et kapitel om folkeliv og folketro på egnen.
Her behandles »Klostermærken«, gøgler
gudstjeneste, ringridning, lokale skikke og
folkelig overtro.
Bogens vægtigste afsnit er dog nok selve
turistguiden. Den består naturligt nok af en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-96

udførlig gennemgang af klosterkirken og sel
ve klosterområdet. Derudover har forfatte
ren »arrangeret« elleve ture af forskellig læng
de, der bringer den interesserede rundt til
seværdigheder af alle slags både i byen og
dennes nærmeste omegn. Det er i disse tur
beskrivelser man for alvor mærker forskel
len på en tilfældig turistbrochureskribent og
en forfatter, der kender sin egn og i årevis
har færdedes i den med åbne øjne. Turforsla
gene, der er ledsaget af overskuelige og let
forståelige kortskitser, er af varierende læng
de og kan kombineres på forskellig vis, så
enhver kan arrangere netop den tur rundt i
egnen, man måtte ønske. Turene er tydelig
vis lagt an på at skulle foretages som vandreeller cykelture, så der er tid til at fordybe sig.
Der er meget at se på. Klosterkirken og
den endnu delvist bevarede østfløj er natur
ligvis unik ligesom krigsfangekirkegården og
Draved mose, og om disse steder berettes
med omhyggelighed og med inddragelse af
den nyeste viden. Men også de mere ordinæ
re steder gives i teksten deres helt egen di
mension, idet forfatteren ikke er bange for at
fortælle historier. En galgebakke er en galge
bakke, men tilføjet historien om henrettelsen
af Chresten Mortensen i 1763 og sagnet om,
at hvis man går tre gange rundt om galgen
og fløjter, kommer fanden, bliver det en helt
anden oplevelse at besøge stedet.
Udover de mange gode kort og illustratio
ner er bogen forsynet med et sted- og person
register, samt en godt fire sider lang liste
over »udvalgt litteratur«. Noget usædvan
ligt er der som et tillæg til bogen udgivet en
særlig udførlig litteraturliste, der kan fås ved
henvendelse til Løgumkloster Højskole eller
forfatteren. Igen et tegn på, at dette ikke er
nogen normal turistguide, men en bog hvis
egentlige målgruppe er den særligt interes
serede, hvad enten vedkommende bor på
egnen, opholder sig i byen en periode eller
kommer der jævnligt. Derimod bliver bogen
næppe den store salgssucces blandt en-dags
turisterne, og det er egentlig synd, for her er
for en gangs skyld en natur- og kulturhisto
risk guide, der tager sine læsere alvorligt, i
modsætning til de fleste andre turistguider
vi præsenteres for.
Ism
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1700-tallets sygdomsbehandlling
i Hertugdømmet Slesvig
Man vil ikke yde 1700-tallets sygdomsbe
handlere retfærdighed, hvis man udeluk
kende ser på deres virke med den viden og
de holdninger, vi har i dag.
Synet på sygdom og dermed lidelse og
død var dengang et ganske andet, end det
er nutildags. Således blev sygdom anset
for at være et helt personligt anliggende.
Følgerne af sygdomme, såvel de rent me
dicinske problemer som de ikke mindre
betydningsfulde sociale aspekter, kunne
kun i meget begrænset udstrækning enga
gere offentlige myndigheder. Man ser dog,
at man i nogle bysamfund oprettede fat
tiggårde og »hospitaler«. Ved epidemier,
der ramte store befolkningsgrupper, kom
der lovbestemmelser fra centraladministra
tionen, der krævede, at smittevejene blev
brudt, og at potentielt inficerede blev iso
leret. Øvrigheden havde en absolut inter
esse i, at befolkningen var arbejdsduelig
og sund. Blandt de sparsomme tiltag, man
udfoldede for at opnå dette, anså øvrighe
den det som meget betydningsfuldt, at der
kom flere læger til landet. Hidtil havde
befolkningen måttet tage til takke med klo
ge koner, jordemødre, barberer, kirurger
og som mere eksotiske professioner skarp
rettere og charlataner, hvis behandling på
baggrund af en kummerlig kunnen ofte
havde katastrofale følger for den syge.
For at beskytte befolkningen mod uhen
sigtsmæssig behandling kan man i byved
tægterne så tidligt som i 1500-tallet se sær
bestemmelser vedrørende sygdomsbe
handleres rettigheder og pligter for om
nødvendigt at indskrænke deres virke.
I Hertugdømmet Slesvig er de første
læger knyttet til fyrstehofferne på Gottorp
Slot og Hansborg Slot i 1500-tallet. Den
første offentlige ansættelse af en læge ske
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te i Flensborg i 1604. Den første lov, der
ordnede læge- og apotekervæsenet, blev
publiceret i 1749. Det var en modificeret
udgave af den danske Medicinalforord
ning fra 1672. Lovkomplekset forbød ikke
nogen at behandle syge. Det var dog fast
lagt, at kun læger måtte ordinere indvor
tes medicin. Denne meget liberale hold
ning til, hvem der måtte udøve sygdoms
behandling, havde sin meget naturlige bag
grund i, at der i 1769 kun var 26 læger i
hele Hertugdømmet Slesvig, der havde en
befolkning på ca. 269 000 indbyggere.
Lægerne befattede sig stort set ikke med
kirurgiske indgreb, hvorfor dette blev over
ladt til bartskærere, barberer, skarprettere
etc. For at bedre på forholdene oprettede
man efter fransk forbillede en kirurgud
dannelse for hele riget i residensstaden i
1736.11785 etablerede man Det kirurgiske
Akademi, hvorved kirurguddannelsen
blev hævet op til en skolemæssig uddan
nelse i modsætning til den håndværksmæs
sige. I slutningen af 1700-tallet skete der en
betydelig opnormering i antallet af offent
lige stillinger, idet man indførte talrige di
striktskirurgstillinger i hele riget, men næ
sten ingen i Hertugdømmerne. En mulig
forklaring kan have været, at der blev ud
dannet læger ved Kiels Universitet, og at
der var en væsentlig bedre lægedækning i
Hertugdømmerne end i Kongeriget.
Det 17. århundrede er præget af mar
kant nytænkning inden for medicinen. En
kelte tiltag, f. eks. koppe vaccina tion, blev
meget tidligt anvendt i Hertugdømmerne
af både lægfolk og læger. Herfra bredte
denne viden sig til resten af riget.
Johannes Brix
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POSTADRESSERET BLAD - ODENSE

Hvor går grænsen?
I dag kan vi i Sønderjylland, i modsætning til mange andre grænseegne
i Europa, glæde os over en fredelig sameksistens mellem nationerne.
Danmarks folkelige grænse dannes af de omkring 50.000 dansksindede
(svarende til ca. 10% af Sydslesvigs samlede befolkning),
som hver dag må yde noget særligt for
at bevare deres nære bånd til
Danmark og leve et dansk liv i
et tysk samfimd. Lad dan
skerne i Sydslesvig føle,
at de er en fuldgyldig
del af det danske
fællesskab.
Vær med til at støtte og
vise solidaritet med
deres bestræbelser
forat opretholde en
dansk livsstil og dan
ske kulturelle traditioner.

Bliv medlem af Grænseforeningen!
Det er Grænseforeningens formål at virke til støtte for danskheden i
grænselandet, særlig syd for grænsen, samt at styrke og udbrede kend
skabet til grænselandets forhold.
Årskontingentet varierer i lokalforeningerne, men ligger på ca. kr. 50,- pr.
husstand. For dette beløb modtager De vor fine årbog og fire gange om året
vort medlemsblad ”Grænsen”, der orienterer om foreningens virke og om
forholdene i Sydslesvig.
Ring eller skriv efter Grænseforeningens brochure.
Indmeldelseskortet ligger i brochuren.

GRÆNSEFORENINGEN
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.
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