
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

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

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

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

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


5

MÄN EDSSKRIFT

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland 

ved H. Neumann, Christian Stenz og W. Christiansen

INDHOLD:
Frede Terkelsen: Martin N, Hansen
Ejner M. Bertelsen: Præstesiægten Vedel i Nustrup
Frode Gribsvad: Et brev fra Gustav Johannsen
Gudmund Schütte: Efterslæt om Anglernes Nationalitet

Sønderjydsk månedsskrifts ekspedition: Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder 
Museumsinspektør H. Neumanns adresse er: Astrupvej, Haderslev.

Viceskoleinspektør Chr. Stenz adresse er: Chr. Paulsen skolen, Flensborg

NR. 3 1. MARTS 1954 30. ARG

Abonnement 3,00 kr. pr. kvartal



Den alsiske hjemstavnsdigter

MARTIN N. HANSEN
Af Frede Terkelsen

Mange tager fejl af de to digtere, der hedder Martin Hansen: Sjæl
lænderen Martin A. Hansen, der er født 1909, og sønderjyden Martin 
N. Hansen, der fødtes i Tråsbøl den 3. november 1893. Men på Als 
tager vi ikke fejl. Her kender vi allesammen »Martin N.«, og vi holder 
af ham. Som lille dreng kom han her til Notmark sogn. Her er han 
vokset op, og han har skrevet de fleste af sine mange viser og vers på 
midtalsisk dialekt. Både indfødte og »indførte« alsinger har så meget 
at sige ham tak for, at jeg vil benytte lejligheden nu, da han er fyldt 
60. Ingen ved, om jeg kan gøre det om ti år.

Som sønderjydsk folkemålsdigter står han fuldt ud på højde med 
de største af sine forgængere på dette område: Karsten Thomsen (1837 
—1889), der var kromand i sin fødeby Frøslev, og Nikolaj Andersen 
(1862—1919), der var malersøn fra Martin N. Hansens fødesogn Fel
sted og i mange år medarbejder ved Flensborg Avis. Måske synger 
Martin N. ikke så enkelt, ikke så eenfoldigt i god forstand, som Kar
sten Thomsen (tænk f. eks. på digtet Ved Forårstid: De er så køhnt, 
de er så dejle!), og måske har han ikke så let ved at sætte en morsom 
slutningspointe på sine digte som Nikolaj Andersen (tænk bare på 
E dreng og e præst!). Men til gengæld overgår han dem begge i andre 
henseender. Hver digter har jo sin egen tone — eller som han selv 
udtrykker det:

Hvæ fovl må syng mæ de neff, den hæ fåt, 
di miest synge ring, å enkelt kun godt.

Også Martin N. ejer et fint og stille lune, og han har adskilligt flere 
strenge på sit instrument end sine forgængere. Det kommer måske af, 
at han har levet et langt mere bevæget liv end nogen af dem. Han er 
først uddannet som snedker og har »gået på valsen« til Tyskland, 
Svejts og Italien. Han har været på højskole i Vallekilde og Askov og 
studeret ved Statens Lærerhøjskole. Han har været lærer på Snoghøj
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Parti fra Als.

fiskerihøjskole, hvor Andreas Otterstrøm var forstander, på Fyns 
stifts husmandsskole, mens Jakob E. Lange var forstander, og på Høng 
højskole. Endelig har han taget bibliotekseksamen og arbejdet som 
bibliotekar i Sønderborg og Odense. Samtidig med, at han fortsætter 
sin virksomhed som bibliotekar, har han nu snart i mange år stået som 
leder af Nyt Bogforlag i Odense og har derigennem udgivet en række 
gode bøger i fint udstyr. Han er i besiddelse af en højt udviklet skøn
hedssans og ønsker, at en god bogs ydre skal svare til dens indre. 
I timevis kan han fortælle om en velindbunden bog.

Martin N. var med til at oprette »E Alsingegild« og er nu older
mand i denne ærværdige forening, hvis hovedopgave indtil nu har 
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været at samle og opbevare gamle alsiske ord og vendinger, og hvad 
det angår, har Martin N.s digtning naturligvis været en hel guld
grube. For det vigtigste af alt er, at han samtidig med alt, hvad der hid
til er nævnt, har fået tid tilovers til at skrive en lang række bøger, 
først og fremmest på vers. Lad mig blot nævne: »Hvæ fovl må syng«, 
»Troldtøj«, »Madeleine«, »Mæ en blomm i e hat«, »Lad voss syng 
om Mari« og »I mit herred til hest«. Den sidste er lige udkommet, så 
han er i fuld sving endnu.

Alle de nævnte bøger rummer skøn alsisk poesi. Flere af hans digte 
vil sikkert leve, så længe alsingerne taler alsisk — og sandsynligvis 
længere endnu. Det gælder f. eks. den ny alsingevise, et fint digt med 
melodi af organist Aage Lund i Randers:

Som sang i juninætter med em åv hyld i blåst, 
sandt er o Als di lykle ungdomsti’e;
for sjel om det er vinter med islav, håvl og frost, 
så drømm vi om de frejle sommerstie.
Og gik vi langs e dighe en tidle sommerdav, 
og stov vi lidt og kigged ved Nalmoss og Fynshav, 
så hæ vi ålde funden novve ville.

I sidste vers udtrykker han ønsket om, at vi sent må miste den glæde 
at se på det bølgende alsiske landskab, og han slutter med — uden 
al højtidelighed, snarere med et lille, lunt smil — at erklære Als sin 
kærlighed i liv og død:

Ja, lad det og blyv sint, før vi i vor grav skal nenn; 
og skuld engang omsi’e vi komm te lyv egenn, 
da la det blyv o Als melid gammel venner!

Det kan ikke siges finere.
Også digtet om Madeleine*) vil leve længe. Det handler om »flickan 

från fjärran«, hvis billede bliver stående i ens hjerte, skønt man måske 
aldrig har talt et ord med hende, kun set et glimt af hende ved en fest. 
Sådan er det gået den alsiske plovmand, der så Madeleine ved en 
krigsfangefest i Frankrig — og nu skammer sig over, at han ikke kan 
glemme hende, skønt han nys har fået sig en pæn kone. Thorvald 
Aagaard har skrevet en udmærket melodi til den lille sang, hvis første 
vers lyder:

Han gik no og pløje og nynne en vis 
og tændt o en piig e let syd for Paris, 
ja, han ho kun sett hind jen jenneste gang, 
men de var, som han og e læerke di sang: 
Madeleine — Madeleine — Madeleine

*) Digtet er gengivet i Sønderjydsk Månedsskrift, 1946, s. 153. Red.
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De gamle kirkestalde ved Egen.

Men her på østkysten af Als holder vi næsten allermest af et lille 
digt, der skildrer en morgenvandring fra Almsted til Fynshav. Vi syn
ger det helst på Bellmanns melodi til »Fjäriln vingad syns på Haga«:

Glaj, som skuld en mød’ sin kjærest 
og hå kåst den sjelsam dav, 
kån en go en mornstund tidle 
nenn fro Almsted te Fynshav. 
Der er sang i åll’ e dighe, 
én kån sier e skov og stråend 
og e suel, der langsomt komme 
op bagg Lyø som en bråend.

Ingen vunn og ingen hæesttrav, 
der er kun min ejen skridt, 
og di kån, så tit æ lytte, 
o e vejkånt dæmpes lidt. 
Æ kån sto, så tit æ lyste, 
der er still om åll’ e hus’, 
kun en enkelt snepp kam fløjend 
nenn og lånded i e mus’.

Såndt en mornstund var det tidle, 
æ fuld Kjesten hjem fro gild.
Tænk, om æ egenn kund mød’ hind 
li’så ung og glaj og mild.
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Lad mæ go her liså lykle 
og så leet eno engang 
som da ålt det villest vint voss, 
og e dav’ var lyss og lang’.

Som e suel den langsomt stigghe, 
vil e stilhed haste vigh.
Er der karl’ e dav, der følle, 
da hold rigte åv jer pig’. 
Der er sang i åll’ e dighe, 
og e hyld stæ fint i blåst — 
de er lisom ålt er færre 
og skal snart astej te kåst!

Ja, hvem ved, om ikke denne »Morgenvandring« vil leve lige så 
længe som Øhlenschlægers berømte digt af samme navn? — Nej, holdt 
nu lidt, kom nu ikke for højt op! tænker en og anden ved sig selv. 
Lad mig da henvise til højere autoriteter på litteraturkritikkens om
råde: Professor Hans Brix sammenligner Martin N. Hansens vers med 
den berømte svenske visedigter Gustaf Frödings, og professor Chr. 
Rimestad skrev engang, at Martin N. Hansens digtsamlinger »rummer 
ved siden af Aakjærs de bedste jydske digte i vor nyere litteratur, de 
er endda mere afvekslende end Aakjærs«.

Men efter min mening kan Martin N.s prosa fuldtud stå mål med 
hans poesi. Han har nylig skrevet en lille klar og klog novelle: »Høst
stormen« på rigsmål. Den handler om en sønderjyde, der var med i 
den første verdenskrig og nu bor ved grænsen. Dér får han i Hitler
tiden en sen nat besøg af en ung tysk flygtning, der viser sig at være 
en søn af hans overordnede fra krigen, den eneste officer, han hadede 
af et godt hjerte, fordi han var brutal og ærgerrig. Da den unge mand 
opdager, at hans vært har kendt hans far, beder han ham fortælle om 
ham: »Var han ikke en god kammerat? Og sikkert en helt i krigen? 
Men freden har knækket ham«. Sønderjyden sidder oppe hele natten, 
og hans sind mildnes, mens han digter den historie, der skal varme 
den unge flygtnings sind og give ham mod til at kæmpe. Og historien 
»begyndte med disse stilfærdige, men tungtvejende ord: Deres far 
var en god mand«. —

Men den skønneste prosabog har Martin N. dog skrevet på sin 
kære, hjemlige dialekt. Det er den værdifulde mindebog: »Ad min 
vårsti o Als«, som bibliotekar Chr. Bay i Chicago med rette har side
stillet med Blichers »E Bindstouw«. Den nydeligt udstyrede bog be
gynder med ordene: »Min Vårsti var fuld åv Blomme, men dæ var og’ 
en Del Nalder, en mått go tesid’ for«. Men både »blomster« og »næl
der« skildres med et mildt overbærende smil, så man må give hans
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mor ret, når hun formanede sine børn: »Det må I itt glemm: Et Hjart 
er et godt Gemmstej, Bøen. Gemmer en Søil dér, og det ligghe læng 
nok, kån det træff sej, te vi finder e som Guld en skjønne Dav, hven 
vi hæ Brugg for e«.

Martin N.s hjerte har været et godt gemmested, og vi er mange, 
ikke mindst her på Als, der føler trang til at bringe ham en varm tak 
for alt »det møgle guld«, han har strøet ud iblandt os indtil nu, og vi 
håber inderligt, at han endnu i mange år må få kraft og lykke til at 
fortsætte sin rige virksomhed til gavn og glæde for mangfoldige men
neskeri

FORTEGNELSE OVER MARTIN N. HANSENS BØGER:

Hvæ Fovl må syng . Digte 1924
Troldtøj . Digte 1925
Dansk Digtning i Nordslesvig efter 1864 1926
Madeleine . Digte på Alsingermål 1928
Jens Fede å Hindenborre . 12 digte 1930
Hjcmm’ . Digte 1936
Karsten Thomsen fra Frøslev 1936
Med en blomm i e hat . Digte 1943
Lad voss syng om Mari . Digte 1945
Ad min vårsti o Als . Minder 1948
Jøn Torres gravøl . Digte 1949
Alsingerviser (med melodier) 1950
Nogle digte af Robert Burns 1951
Lav e kokke væ kry . Digte 1951
Seks sange (med melodier af Th. Aagaard) 1952 
Høststormen . Novelle 1952
I mit herred til hest . Digte 1953

Desuden har Martin N. Hansen skrevet en lang række artikler og småskrifter, ud
givet festskrifter og ydet bidrag til flere antologier.
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Nustrup Kirke.

Præstesiægten

VEDEL I NUSTRUP
Af Ejner M. Bertelsen

I Vejle By fandtes i det 16. Aarhundrede en Raadmand, som senere 
blev Byens Borgmester. Han hed Søren Sørensen og døde i August 
1571, ca. 70 Aar gammel. Samme Borgmester havde en Søn, som hed 
Anders, og som fødtes den 9. November 1542. Efter sin Fødeby antog 
denne Navnet Vedel, det var den senere saa berømte Anders Sørensen 
Vedel, der har været med til at kaste Glans over Danmarks Navn. 
Her skal blot nævnes, at han, 20 Aar gammel, rejste udenlands som 
Thycho Brahes Ledsager; senere var han i Udlandet igen og tog da 
Magistergraden i Wittenberg 1566. To Aar senere blev han kgl. dansk 
Hofpræst og Slotsprædikant ved Københavns Slot, Professor ved 
Universitetet og kgl. Confessionarius. Det nære Venskab med Tycho 
Brahe blev vistnok Aarsag til, at han i 1571 blev udnævnt til Kannik i 
Ribe og Provst i Vardsyssel.

I Ribe oprettede han et ypperligt Bogtrykkeri for egne og andres 
Skrifter, de danske Kæmpeviser samlede og udgav han efter Tilskyn
delse af Christian IVs Moder, Dronning Sofie. Saxos Kæmpeværk 
»Danernes Bedrifter« — ca. 1000 trykte Sider — oversatte han fra
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Latin o. s. v., og endelig blev han kgl. Historiograf efter sin Svigerfar, 
Magister Hans Svaning.

Anders Sørensen Vedel var gift to Gange; første Gang med Maria 
Hansdatter, der var en Datter af Bondesønnen fra Svanninge paa Syd
fyn, den første danske kgl. Historieskriver, Magister Hans Svaning 
(Stamfader til Ærkebispen Hans Svane). De blev gift i 1577, og Bru
den var kun 15 Aar gi. Aaret efter bortrev Pesten hende, og hun blev 
begravet under Alteret i Ribe Domkirke. 3 Aar senere blev A. S. Vedel 
gift igen, denne Gang med Mette Hansdatter, Datter af Ribebispen 
Hans Laugesen, hvis Hustru var Biskop Hans Tausens Datter Dorthe.

A. S. Vedel døde 1616 og blev begravet i Ribe Domkirke, og »en 
stor og prægtigt udarbeidet Liigsteen« af sort Marmor lagdes over 
Graven. Men da man i 1843 restaurerede Domkirken, blev Stenen sa
vet i Stykker og anvendt til Trappetrin ved Kirkens Alter! For dog at 
bøde lidt paa denne Ubesindighed rejste Ribe By senere et Mindes
mærke over Vedel i en af Byens Parker.

Anders Sørensen Vedels yngste Søn, Lauge Vedel blev Sognepræst 
for Skt. Cathrine Menighed i Ribe, og han giftede sig med Lisbeth 
Hansdatter af Svaneslægten. Lauge Vedel var »stærk af Vækst og 
havde fyrige Øjne«, og han har øjensynligt haft en pæn Kone. Det 
hedder om hende, at hun i sit 36. Aar blev »afskildret som en deilig 
Kone i Stadshabit, med mange Guldkjæder og Ringe«. Ægteparrets 
syv Sønner blev alle holdt til Bogen, og endda efterlod han dem hver 
4000 Rigsdaler — en stor Kapital efter den Tids Maalestok. Hvad 
hans fire Døtre fik, oplyses ikke!

Disse syv Sønner var alle klar fra Academiet, og i 1659 vilde de 
paa Grund af Svenskekrigen forlade Hovedstaden, da Svenskerne var 
udenfor Byen. Men Morbroderen Hans Svane talte dem til: »— Hvad 
vil I hjemme, Karle? — Her er andet at bestille; den sidste By i Riget 
maa forsvares, saa længe nogen ærlig dansk Mand er i Live!« — De 
syv Brødre tog disse Ord til Efterretning, lejede hver et Værelse, tog 
hver især en duelig og fattig Student til sig, hvem de underholdt med 
Kost, Klæder og Vaaben, saa længe Belejringen varede.

En af disse syv Brødre hed Johannes Vedel (Vellejus), og han blev 
efter Krigens Afslutning Præst i Nustrup. Johannes Vedel var i Nu
strup fra 1659 og til sin Død 1692, og han kunde saaledes kalde An
ders Sørensen Vedel for Bedstefar og Hans Tausen for Tipoldefar. 
Som Skik var dengang, giftede han sig med sin forgængers Enke, 
Dorothea Ølegardt von Ahlefeldt, der var Datter af Hr. Claus von 
Ahlefeldt paa fædrene og en Rantzau paa mødrenes Side.

Dorothea Ølegardts første Mand, Magister Peter (Petrus) Jordt 
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var Archidiacon i Haderslev fra 1651—53, hvorefter han blev Præst 
i Nustrup, 24 Aar gammel. Da Svenskerne hærgede Landet, opflam
mede han sine Sognebørn til Modstand. De fulgte ham villigt, og un
der Anførsel af den brave Forvalter paa Gram Herregaard og den 
lærde Præst fra Nustrup søgte man at gøre Svenskerne Modstand og 
derved forsinke deres Fremrykning i Landet. De svenske Fortropper 
var dog Bønderne langt overlegne og slog dem ned paa ganske faa 
Undtagelser nær. Forvalteren og Præsten faldt med Vaaben i Haand; 
Pastor Jordt blev kun 30 Aar gammel. Den unge Præstekone, Fru 
Dorothea maatte skjule sig i Moser, Heder og Skove med et 3 Dage 
gammelt Barn, medens Omegnen led utroligt af Blodgang, der var 
Følgen af den herskende Hunger.

Samme Fru Dorothea var meget tidligt gift, nemlig i sit 14. Aar, og 
inden hun var fyldt 15 havde hun en Søn. Denne Søn, Kay Jordt, blev 
senere Ejer af Hindsgavl ved Middelfart.

Den førnævnte Sognepræst i Nustrup, Hr. Johannes Vedel, har 
faaet det Skudsmaal, at han røgtede sin Præstegerning med yderste 
Flid. Dog var han i samfulde 33 Aar plaget af en Brystsygdom, der 
var en Følge af Strabadserne under Belejringen af København.

Som en særlig Naade fremfor andre Embedsbrødre »i det Slesvig
ske« nød han den Ære at beværte Kong Christian V i 8 Dage. Kongen 
blev indlogeret i Præstens Studerekammer, og her befandt sig Præstens 
hele Krigsudstyr, bestående af Flinte, Bajonet, Pistoler og Kaarde. 
Hans Majestæt studsede naturligvis over at finde saadan en Samling 
hos en Landsbypræst, og han fik saa Beretningen om, hvordan den 
unge Vedel, — saavel som hans Brødre — havde brugt disse Vaaben 
til det kgl. Huses og Fædrelandets Forsvar under Svenskekrigen.

I samme Skrift omtales, at der over Præsteenken og hendes sidste 
Mand »er lagt i Nustrup Kirke i Choret en prægtig Liigsteen«. Jeg har 
læst i Traps Danmark og Sønderjydske Aarbøger at denne Sten 
skulde være forsvundet. Dette beror imidlertid paa en Fejltagelse. Ved 
Restaureringen blev den flyttet ned i Hovedgangen, og den meddeler 
paa Tysk — den Tids »fine« Sprog — »at i dette Sovekammer hviler 
velærværdige og højlærde Magister Petrus Jordt------ ligeledes hans 
Successor Hr. Johannes Vellejus og Dorothea Ølegardt von Ahle- 
feldt«. I Gravstenens øverste Felt findes forskellige Vaabenskjolde, 
bl. a. Ahlefeldternes. Over det hele lyser Solens Straaler ud fra de he
bræiske Tegn for Jahve — Guds Naades Lys over den faldne Jord.

Nederst findes et Dødningehoved og et Timeglas, Symboler paa Li
vets Forkrænkelighed og Korthed. Paa et Par Sidesøjler staar følgende 
kraftige og realistiske Linjer:
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»Sol mein verfaulendes Gebein 
Der Würmer Nascherey gleich sein, 
So wird es doch, wenn Gott gebeut, 
Steh auf, verkläret und verneut«.

Hr. Johannes Vedel og Fru Dorotheas ældste Søn, Provst Lage Ve
del overtog Embedet efter Faderen ved dennes Død i 1692. Han var 
Præst her til 1733, da han døde »højt bedaget i sit 70. Aar, idet han 
efterlod 9 levende Børn, betydelig Velstand og et fordelagtigt Efter
mæle og havde en Del Børnebørn i gejstlig Stand«.

Lage Vedel var en videbegærlig og initiativrig Mand. Som ung 
Mand var han i Udlandet, hvor han studerede Theologi. Han gjorde 
det til en Regel at indlogere sig hos kendte Kunstnere, hvor han kom 
frem. Herved satte han sig ind i flere Haandværk, saaledes kunde 
han bl. a. puste, slibe og polere Glas, og han var en Kunstner indenfor 
alle Arbejder i Metal. Den senere Præst og Magister Dyssel (Præst 
i Nustrup 1758—64) nævner ham som en habil Teglbrænder og med
deler, at han var den første Stifter af Teglværkerne ved Flensborg 
Fjord. Han var gift tre Gange, og hans tredje Hustru, Marie Susanne 
Clementsdatter af Randeby blev siden gift med Sognepræst Thomas 
Wang i Skrydstrup. Her fik de en Datter, der døde, og Fru Marie 
Susanne og Barnet ligger begravet i Skrydstrup Kirke, Thomas Wang 
blev Provst 1751 og fik Kaldet i Nustrup 1762. Her var han til sin 
Død 1786.

En meget smuk Gravsten i Nustrup Kirke gør omhyggeligt Rede 
for Hr. Thomas Wang og hans Forhold. Han var ligeledes gift to 
Gange, sidste Gang med Catharina Dorothea von Eynen, og Grav
stenen oplyser, at han med hende »aflede een eeneste efterlevende Dat
ter, som sammen med sin Ægtefælle har bekostet dette Minde«.
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Et brev £ra Gustav Johannsen
Ved Frode Gribsvad.

Ved rigsdagsvalget til den tyske rigsdag 1881 blev der i 2. valg
kreds (Flensborg og Åbenrå amter) omvalg mellem de 2 kandidater, 
der havde fået flest stemmer, da ingen af dem havde fået absolut ma
joritet. Den ene af disse var Gustav Johannsen. Denne havde ved val
get fået 3.797 stemmer af 11.114 afgivne stemmer. Ved omvalget sej
rede han over den nationalliberale Francke, idet han fik 6.408 stemmer 
af 11.984, og danskerne blev således repræsenteret af 2 i den tyske 
rigsdag, idet Hans Lassen, Lysabild blev valgt i 1. kreds. Ved næste 
rigsdagsvalg 1884, blev Gustav Johannsen dog slået allerede ved ho
vedvalget, idet han kun opnåede 4.826 stemmer, medens tyskeren 
Gottburgensen fik 6.617 stemmer og socialdemokraten 920 stemmer. 
I landsarkivet findes en afskrift af et brev, som Gustav Johannsen 
efter valget skrev til tømmergrosserer Ludvig Wildau i København, 
og som her skal gengives:

Flensborg, 28. Januar 1885.
Kære Ven Wildau!
Da vi kende hinanden saa længe og saa godt, kan jeg nok lade være 

med at komme med Undskyldninger for, at jeg ikke tidligere har sva
ret Dig paa Din Condolentse-Skrivelse af 20. Nov. 84 i Anledning af 
Tyskernes Seir over mig. Kære Ven! Jeg var slet ikke sikker paa Sei
ren i de sidste Dage før Valget, thi Danskerne vare for sikre og Ty
skerne havde anvendt alle mulige Midler, nedrakket mig og fundet 
en hemmelig Støtte i et Par dansksindede personlige Fjender af mig. 
Men saa meget er afgjort, at Tyskerne aldrig vilde have faaet Bugt 
med mig, naar jeg i de tyske Blade havde kunnet svare paa deres 
uforskammede Angreb; derfor staar det nu klart for mig mere end 
nogensinde, at en paa tysk skrevet dansk Avis vilde være et svært 
Vaaben imod Tyskerne ved Valg og lignende Ledighed. Havde jeg 
Midlerne, jeg begyndte strax med Udgivelsen af et saadant Blad. Det 
skulde kun udgaa 2 Gange ugentlig og gaa Haand i Haand med 
»Flensborg Avis«, saa vilde vi kunne faa alle Folk i Tale. Jeg forbere
der mig til det forestaaende Omvalg, thi det staar klart, at Tyskernes 
Valg bliver kasseret. Du tog fejl ligesom Redaktør Jessen; ikke Rich
ters Parti er Skyld i mit Nederlag, heller ikke svigtede Angelboerne
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saaledes, at jeg derved tabte. Aabenraa By og nogle Sogne i Aabenraa 
Amt blev ledede saa usselt, at Tyskernes Stemmeantal voxede ganske 
enormt. Jeg tror endnu paa ærlige Fjender, kære Ven! men jeg har lært 
mange lunkne Venner at kjende. Det er sørgeligt, men kan ikke knæk
ke mit Mod. Og saa har jeg faaet slaaende Bevis for at Tyskerne fryg
te mig og holde mig for deres farligste Fjende, hvilket jeg altid skal 
bestræbe mig for at vise i Gerningen som en uomtvistelig Sandhed. 
Jeg behøver ikke at begynde forfra, kære Ven! Danskheden har ikke 
lidt noget Nederlag, maaske havde vi godt af en lille Dæmper; thi 
mange blandt os vare bievne for kæphøie, hvilket ofte har voldt mig 
Hjertesorg.

Som Grundtvig sagde, at Danmark skal bestaa, saalænge Bølgerne 
gaa, saaledes tror jeg fast og sikkert, at vor Sag hernede vil blive ført 
til Seir, omend igennem mange Genvordigheder.

Hils Din kære Hustru, Din Søster og Dine Brødre og alle gode 
Venner. Vil Du ikke nok have den Godhed strax at sende indlagte 
Brev til Hr. Ellinger, jeg husker ikke hans Adresse.

Paa Kridt har jeg købt et lille Hus, hvor jeg nu bor med min Fami
lie, som alle hilse Dig og ere lykkelig over at bo her paa Harrislevvei, 
ved Nystaden, med en mageløs Udsigt over en Del af Byen og Hav
nen.

Din hengivne
Gustav Johannsen.

Valget blev ikke kasseret, og der blev saaledes ikke omvalg. Richter 
var de frisindedes fører. Gustav Johannsen har næppe helt ret i, at 
det ikke var Flensborg by og amt, der var skyld i, at han ikke blev 
valgt. Åbenrå by og amt gav ham 1884 det samme stemmetal, som han 
havde fået derfra ved omvalget 1881, medens tyskeren fik et par hun
drede flere stemmer, end Francke havde fået 1881. I Flensborg by og 
amt fik han nok godt 600 stemmer flere, end han fik ved det første 
valg 1881, men 1600 stemmer færre, end han fik ved omvalget 1881, 
medens Gottburgsen fik 800 stemmer flere end Francke. I Flensborg 
by gik socialdemokraterne omtrent 500 stemmer frem.
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Efterslæt om Anglernes Nationalitet
Af dr. phil. Gudmund Schütte

Ætlæren eller Etnologien, — Læren om Folkenes Nationalitet, Sprog 
Nationalkultur, — er et farligt Fag, fuldt av lumske Faldgruber.

I »Sønderjydske Arbøger« 1951 har Anders Bjerrum landsforvist 
Anglerne fra Sønderjylland, flyttet dem til Thyringen og gjort dem 
til et Folk, der talte et avgjort »vestgermansk« Sprog, altså nærmest 
Tysk. Denne Opfattelses Vilkårlighed mener jeg at have påvist i »Sdj. 
Arb.« 1952.

Jeg selv havde smst. 1900 formodet efter den geografiske Stilling, 
at Anglerne opr. talte en Mellemting melem Jydsk og Saxisk, hvad 
Bjerrum nærmest gjorde sig lystig over. Og på dette Standpunkt stod 
jeg endnu i 1952; jeg finder, at Formodningen ikke er vilkårlig, men 
tværtimod forsigtig.

Men nu mener jeg at turde sige, at selvom Anglernes Ursprog havde 
Tilnærmelser til Saxisk, så var det dog avgjort nordisk.

Fra Sproget i Britanniens angliske Riger kan vi ikke gå ud, thi det 
turde være saxoniseret. En sådan Saxonisering foreligger faktisk på et 
enkelt påviseligt Punkt. De angliske Fyrstenavne på Fastlandet und
går fuldstændig det typisk saxiske og tyske Element -behrt; men næp
pe er Anglerne bosatte i Britannien før det indfinder sig og bliver 
hyppigt.

Det er sandt nok, at de hos Saxe overleverede angliske Fyrstenavne 
har delvis saxisk Lydpræg, nemlig den saxiske Overgang fra a til æ 
i Wermundus og den unordiske Lydtype ff i Uffo, men sådant tilhører 
ikke nødvendigt Folkesproget; det kan være saxisk Sprogsmitte i Hof
sproget, — man tænker på vore Konger Frederiks hyppige Stavemåde 
Friedrich.

I Virkeligheden kan jeg vise, at Folkesproget stod på et nordisk 
Stade.

1. I det angliske Skrift »De to Offaers Levnedsskildringer« hedder 
Off as Fader ikke Wermundus, men Warmundus, og dette er ingen
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Tilfældighed, thi han optræder som en Slags Opnævner for Borgen 
Warwick. Hær har vi altså en Prøve på Anglernes ægte Folkesprog, 
som var nordisk. Warmundus = oldn. Vårmundr.

2. Kongefamilien bar Ættenavnet Iclingas, og en Opnævner Icel 
indgår i Ætterækken. Her foreligger sikkert det jyske Ord egel, »Is
tap«, med nordisk Tab av forlydende j. (Mærkeligt nok kan jeg ikke 
finde egel i Feilbergs Ordbog under e eller i Supplementbindet, men 
Ordet turde være rigtigt nok). På Oldengelsk har Ordet det forly
dende j : geocol (eng. icicle). Iclingerne turde da have hørt til Nordens 
velkendte mytiske Æt av Isjætter, Fornjots Æt, i Danmark velkendt 
gennem Urtidskongen Sne den Gamle.

3. En Isungr, »Ismanden«, optræder som Anglernes Fører i Edda- 
kvadet »Helgakvida Hundingsbana« Strofe 20, åbenbart hørende til 
Isjætteætten. Han fældes av Tyskeren Hödbroddsbani. Hans Fald i 
»Eddaen« hindrer imidlertid ikke, at han ugenert lever videre i »Thi- 
drekssaga« 1,255 Bertelsen etc. som Hersker i Bertangaland, dvs. som 
Leder av Anglernes Landnam i Brittanien. Vi møder altså stadig Ang
lernes typisk nordiske Isjætteæt.

4. Norfolk og Suffolk hedder de to Grevskaber, hvori Østangel er 
delt, dvs. »Nordfolk« og »Sydfolk«. Det er typisk nordisk, jævn
før Wendlefolk Herred i Vestjylland, Vifolka härad i Götland, og 
norsk »Fylke«. I Saxisk og Tysk er dette Element ukendt.

5. Lindisfarer hedder Indbyggerne av Landskabet Lindsey. Det er 
et typisk østdansk Indbyggernavn, svarende til Sjællands-, Lange
lands-, Lålands-, Hallands-, Blekinge-, Guldlandsfarer. I Saxisk og 
Tysk ukendt.

6. Herredsnavnene i Sønderjylland er typisk nordiske. Således: 
Holm el. Holmbo Hd. yders mod Sydvest; Lundæbiarg Hd.; Kyærræ 
Hd. med Genganger i Vendsyssel; Løghæ Hd. med Genganger på 
Sjælland; Strand med Genganger i Götland. Jfr. mit Oversigtskort i 
»Sønderjysk Ætlære« Fig. 1. Der findes ingen Exempler på de »vest
germanske« Typer Gau, Hundred, Bant, Shire.

Som nr. 7 kunde man tilføje et litterært Vidnesbyrd: den angliske 
Heltedigtning, kendt fra »Beowulf«, har typisk nordisk Stof.

Den hele Række Punkter giver et overvældende klart nordisk Ind
tryk. Gamle Grundtvig så rigtig, da han fremhævede Saxes Ord, at 
Angul var Broder til Dan. Han havde helt anderledes Virkeligheds
sans end Efterfølgerne lige ned til 1951.
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CjL'unt
FRA SVUMDME TIDER

GRÅSTENER-ÆBLET
Det landskendte, smagfulde Gråste

ner-æble (»Gravenstener«, som man of
te siger i det gamle land) blev fremel
sket i grev Frederik Ahlefeldts berømte 
orangeri på slottet i Gråsten i årene om
kring 1700. Det siges at stamme fra klo
steret L’ Abbaye de Hautcombe ved 
Lac du Bourget i det nuværende fran
ske Savoyen, hvor det skal være dyrket 
fra omkring år 1600.

Overretsadvokat Josias thor Straten 
skrev 1771 16/11 følgende om æblet: 
»Gråstener-æblet er det smagfuldeste 
blandt de sorter, som vokser her til 
lands, og stammer egentlig fra Rhin-eg- 
nene, hvor en vis grev Ahlefeldt engang 
kommanderede danske hjælpetropper og 
ved den lejlighed bragte denne træsort 
med hjem til sit gods Gråsten«.

(Efter Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts 
Historie I, henv. s. 74). H.V.G.

FRA SPROGKAMPENS TID
Det var gårdejer Thies Stecnholdt i 

Ravsted, der som slesvig-holstcnsk 
stænderdeputeret fremførte kravet om 
sprogreskriptets ophævelse. Dette af
fødte selvsagt megen bitterhed, hvilket 
også kommer til udtryk i efterfolgendc 
vise.

Op I danske slesvigiancr, 
op at kæmpe, hver Nordslesvigs mand, 
sprogfortrængernes usle banner 
vajer over vort fædreneland. — 
Hører I, Thies, hvor han os afmalcr, 
Hører I, hvad han siger os på, 
at vi det højdanske ej kan forstå 
og kan så end mindre det talel 
Stå frem i skarevis 
og vidn højt mod Thies, 
så det kan lyde vidt om land, 
at dansk er her hver mand.

Hvad vil denne ravstedianer 
med sit slæng af juridiske mænd? 
Sig, for hvem de vil lænken tillave, 
til hvis hænder de smede på den? 
Slesviger, danske slesviger for eder, 
atter I skulle i åget gå 
os danske tør de tænke på 
at påliste de forrige kæder.
Stå frem ...

Skulle da denne fortyskede bonde 
ændre love i Nordslesvigs hjem? 
Skulle da dette juridiske onde 
sejrende skride i Nordslesvig frem? 
Skulle vi bære på tålelige nakke 
lænker pålagt af slig en hånd 
og for de hårde tunge bånd 
tvinges hin vægelsindet at takke! 
Stå frem ...
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Skælver du ej, du dit modersmåls 
fjende, 

blegner du ej, når man nævner dit navn, 
mener du ej, vi din dårskab kan kende 
idet du søger at hindre vort gavn. 
Hvo har dig lært petitioner at skrive? 
Vist patronen, den højvise mand, 
som ved sin visdom har sat dig istand 
dit forslag sandhedens skin at give. 
Stå frem ...

Vid, på tronen vi have en konge, 
om hvis visdom taler hver by.
Vid, han har løst vor bundne tunge, 
men han ej binde den vil påny. 
Ham vi takke, thi snart han erkendte 
man os berøvet havde vor ret, 
aldrig aldrigen glemmer vi det 
da lys for vor lov han antænde 
Stå frem i skarevis 
syng til kongens pris 
han tændte lys i ret og lov; 
det havde vi behov.

F.

ET FRIHEDSPAS FRA 1796.
Hvor karlene var vornede eller stavns

bundne, måtte der en særlig tilladelse 
til, hvis de ville forlade deres egn. Det 
samme var tilfældet, hvor de havde 
militære forpligtelser. Vi bringer her 
ordlyden af et sådant frihedspas, der er 
havnet i Burkal sogn og tilstillet os af 
førstelærer Hummeluhre, Rends.

Hans Kongel. Majestæt til Danmark 
og Norge u. u. bestalter General-Major 
Russisk Kejserlige Ridder og Cheff over 
det Oldenborgske gevorbene Regiment 
til Foods

J eeg 
Carl Leopold von Blücher

Giør hermed vitterligt, at nærværende, 
den Mandhafte Laus Nissen, fød udi 
Holsteen, nu Otte og Tyve Aar gammel, 
af Middelmaadig Statur, 65% Siæland- 
ske Tommer lang, Blond af Haar og 
Blaa af Øyne, Proportionær af Skuldre 
og Been ved dette Mig Allernaadigst 
anbetroede Regiment, under det andet 
Grenadeer Compagnie, siden den 2. 
May Ao. 1788 og saaledes udi Otte Aar 
og Maaneder, som Grenadeer haver 
tient, og udi saadan tiid, ved alle fore
faldende Occasioner (foranledninger), 
efter sin allerunderdanigste Pligt, for
holdet sig ærlig og troe, som det en 
ærekiær og dapper Soldat sømmer og 
vel anstaar. Men Han nu formedelst 
Capitulations Endelse ikke vil blive 
længere, men søge sin Lykke andet
steds, og derfor om sin Dimission hos 
mig haver giort tilbørlig Ansøgning.

Saa meddeles Hannem herved hans 
velfortiente ærlige Afskeed, og dernæst 
til alle Høye og Lauge, Militair- og Ci- 
vil-Betiente, Min respektive tienst- og 
venlige Anmodning og Begiæring, at de 
ovenbemældte Laus Nissen ey allene 
overalt, baade til Lands og Vands, fri, 
sikker og ubehindret ville lade passe
re, men Hannem endog, for hans gode 
Forholds Skyld, aid god Villie og gun
stig Befordring beviise: Hvilket Jeg 
imod enhver, efter Stand og Vilkaar, i 
slige og andre Tilfælde, igjen at er- 
kiende Mig erbyder.

Rendsburg, den første April 1796. 
sign. C. L. v. Blücher.

PS.: På modstående side i passet står 
ovenanførte enslydende på tysk.
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Historisk Samfund for Sønderjylland
yder for tiden sine medlemmer 33 Vj pct rabat

ved samlet køb på 25,oo kr. og derover

Benyt, imens tid er, denne chance til at få 
suppleret Deres bogsamling i henseende til lit
teratur om Sønderjyllands historie.

Vi kan endnu tilbyde:

Provst Erik Christensen: Fra min virksomhed i 
Tønder. Medlemspris 2,25 kr. boghdl. 3,00 kr.

Den store tønderhistorie: Tønder gennem Tider
ne, 2 bd. Medlemspris 25,00 boghdl. 37,50

H. M. Nielsen: Fra slesvigsk fattigvæsens fortid. 
Medlemspris 4,50, boghdl. 6,00

Troels Fink og Johan Hvidtfeldt: Vejledning i 
studiet af Sønderjyllands historie.
Medlemspris 4,00, boghdl. 8,00

Navneregistret til H. P. Hanssens værker. Udgi
vet af Johan Hvidtfeldt. Medlemspris 2,00, 
boghdl. 4,00

Aktstykker vedr. Kreditanstalten Vogelgesangs 
tilblivelse. Medlemspris 3,00, boghdl. 4,50

Peter Kr. Iversen: Vejledning for sønderjydske 
lokalhistorikere. Medlemspr. 2,00, boghdl. 3,00

Johan Hvidtfeldt: Slægtshistoriske studier i 
Sønderjylland. Medlemspris 2,00, boghdl. 3,00

Nordslesvigs åndelige genforening med Dan
mark. Medlemspris 6,00, boghdl. 10,00

Olav Christensen: Bibliografi over sønderjydsl« 
slægtstavlelitteratur. Medlemspris 2,00 
boghdl. 3,00

Nordslesvig efter genforeningen. 7 radiofore
drag. Medlemspris 3,00, boghdl. 4,50

★

Endvidere kan vi endnu tilbyde:

Det statelige værk: Festskrift til H. P. Hanssen 
Medlemspris 5,00

Taler ved H. P. Hanssens begravelse.
Medlemspris 0,50

P. Rhode: Samlinger til Haderslev amts beskri
velse. Faksimileudgave. Medlemspris 4,75

Otto Arends: Gejstligheden i Slesvig og Hol
sten, 3 bd. Medlemspris 3,00 plus porto

★

Endvidere har vi overtaget et antal eksempla
rer af organist Aage Tofts smukke lille bog: 
Tønder kirkes organister 1592—1933. Medlems
pris 3,75 (indbundet).

Prisen for Sønderjydske Aarbøger er for tiden 
1889-1939 2,00 pr. hefte og for tiden efter 1940 
3,00 kr. pr. hefte. Vi kan levere rækken fra 1942 
komplet. Om tidligere årgange besvares fore
spørgsler gerne.

Læs selv disse bøger . Brug dem som gave
Medlemmer af Historisk Samfund rekvirerer bøgerne hos samfun* 
dets kasserer adjunkt Knud Fanø, Frilandsvej 21, Tønder, telf. 21881



Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri . Jernbanegades . Tønder . Teif. 2 15 50
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