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Forholdene i et vestslesvigsk sogn
for 100 år siden
Pastor C. N. Smiths indtryk fra embedstiden i Skast 1850—57.

En af vore flittigste medarbejdere, adjunkt H. V. Gregersen, har gjort os op
mærksom på en skildring, der i 1890 fremkom i tidsskriftet »Museum«, og som
handler om forholdene i Skast.
Forfatteren til denne fremstilling er provst N. C. Smith, der var født i Sakskø
bing i 1815, og som i 1850 blev præst i det lille vestslesvigske sognekald. Han
hørte således til det kuld af præster, der efter afsættelsen af den provisoriske re
gering fik ansættelse i landsdelen. Da disse ungdomsminder neppe vil være særlig
kendte, bringer vi dem her med en del afkortelser.

Præstens første møde med vestslesvigske beboere.
Den unge præst opholdt sig i Flensborg ved kong Frederik den
Syvendes indtog i denne by. Herfra drog han så over Tønder til Højer
og tog ind til apoteker Nagel, der var blevet anbefalet ham som de
danskes fører på vestkysten. Han skriver:
— Som jeg sad der i en varm patriotisk samtale med ham, trådte
en høj og statelig ung mand med et åbent, meget tiltalende ydre ind
til os, hilste på apotekeren, som kendte ham godt og straks præsente
rede ham for mig. »Det er Claus Beyer«, sagde han, »en af Deres til
kommende sognemænd«.
Claus Beyer fortalte mig, at min vognmand fra Tønder havde mødt
ham, og ikke blind for sin egen fordel, havde bedt ham om at tage mig
hjem til sig. Hvilket, forsikrede han, ville være ham en stor glæde.
Jeg svarede ham, at det var mig en lige så stor glæde allerede nu at
gøre hans bekendtskab. Jeg skønnede iøvrigt, at han måtte være en af
sognets ypperste. Jeg satte mig ved siden af ham, og under livlig, mest
politisk samtale, nåede vi hans hjem. Han bad mig om at drikke te
hos sig, inden jeg tog til præstegården. Stuehuset var som et stort,
velbygget præstegårdshus. Væggene var panelede med hollandske porcellænstavler med blå figurer. Han forklarede mig, at det var for at
holde fugtigheden ude. Senere opbyggede han et smukt, anseligt stue
hus. Husets indre vidnede om solid velstand. Jeg blev modtaget af en
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ung, pynteligt klædt kone, som vel at mærke ikke ventede fremmede.
I ydre og væsen var hun som en net præstekone. Noget efter blev jeg
budt ind til et propert tebord med røgelse på fyrfadet og forsynet med
fint hvedebrød og bagværk. Jeg traf her Beyers moder, »Oldemor«,
som hun kaldtes, ikke blot af sine børnebørn, men af alle, der kom
i huset. Hun var en værdig matrone, som endnu bar det gammeldags
hovedtøj og gik med gammeldags snit på sine klæder. Hun fængslede
mig straks ved sit værdige ydre, var from og gudfrygtig med levende
interesse for alt, hvad der foregik omkring hende, men fremfor alt
var hun helt igennem dansk, og efter den ulykkelige fred i 1864 opgav
hun aldrig håbet om Sønderjyllands genforening med Danmark. Sine
sidste leveår var hun blind, men hendes åndslivlighed tabte sig ikke
derfor, ej heller hendes danske sind, og efter at paragraf 5 var blevet
bekendt, spurgte hun regelmæssig, hver gang posten var kommet: »Er
der ikke noget om paragraf 5? Skal vi ikke snart til at stemme?«
Claus Beyer og hustru gjorde det bedste indtryk på mig. Det var
umuligt andet end at synes godt om dem, og vi blev snart gode ven
ner. Da jeg blev gift, var min hustru lige så glad ved deres omsorg, og
vi har tilbragt mangen fornøjelig time hos disse fortræffelige men
nesker.
Indtoget i præstegården.
Om aftenen drog jeg da ind i præstegården, men hvilken modsæt
ning til det hyggelige hjem, jeg forlod hos Beyers! Præstegården var
gammel og forfalden. Indgangen var igennem køkkenet; fra den ene
side gik man ind i dagligstuen, fra den anden ind i stalden til kvæget.
Det var som i marsken med beboelseslejlighed, lade og stald i samme
længe. Præstegården havde for længe siden trængt til ombygning,
men da menigheden, som kun var lille, ejede præstegården, vred den
sig ved at bygge nyt stuehus. Det var ret en gammel rede. Loftet var
meget lavt, bjælkerne svære og massive af egetræ, efter sagnet fra for
længst undergangne skove på vestkysten. Jeg måtte bukke mig, når
jeg gik under bjælkerne, og når jeg kom gående hurtigt eller løbende
fra mit studereværelse gennem storstuen til dagligstuen, fik jeg ofte et
alvorligt slag på panden, hvorved jeg kastedes til jorden, indtil jeg
lærte uvilkårligen at bukke mig.
Det ville være opdragende på menneskeheden, når straffen som her
altid ville følge umiddelbart på forseelsen.
Vort første barn fødtes i denne gård, heldigvis i sommertiden, thi
om vinteren var der ikke godt at være. En vintermorgen vågnede vi,
og da var der en snedrive ved barnets vugge. Sneen var hverken kom
met ind gennem vinduet eller panelet, men gennem væggen ved fod-
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panelet. Året efter byggede menigheden et smukt stuehus, dog ydede
præstekaldet en større hjælp dertil, da kirkeværgerne fik lov til at sæl
ge en tørvemose fra præstegården, dog på den betingelse, at den efter
20 års forløb atter skulle falde tilbage til kaldet. Ved præstegården
fandtes en lille sandet have med et af vestenvinden forpisket læbælte

Ledstolper på Skast mark.

Indskriften lyder: Velsigne Gud fra Aar til Aar vor Land og
Sand, vor Huus og Gaard Alt hvad vi har og hvad vi faar. —
Claus Beyer, H. L. Marie Beyer. Aar 1773 Da blev Landet skift.

og nogle få frugttræer, der sjældent bragte det videre end blot til at
holde livet i sig.
Mit ophold i præstegården var ikke meget tilfredsstillende. Jeg
kunne finde mig i, at der var halm i sengen, men ikke i, at fru Prahl*
så nødig ville skifte den, da halmen var så dyr i krigsåret, og hun
solgte til hærens leverandører mere halm og hø, end besætningen
kunne undvære. Jeg kunne finde mig i at spise vælling fem dage om
ugen, mindre i at få lige så mange gange pandekager eller æbleskiver.
En gang om ugen nød jeg en sur melbudding, kaldet melbyttel. Søn
dagsmiddagen var kål, gerne kogt på saltet fåreryg (bovene solgtes i
røget tilstand). Jeg var tillagt frit ophold i huset, men skønt jeg var
tarvelig vant, kunne jeg kun et par måneder udholde denne diæt og
dette bestandige afsavn af fersk kød, men for at få dette, måtte jeg
forsyne hele huset dermed. Nu, da det var mine penge, købte fruen
*) Friedr. Chr. Prahl var præst i Skast fra 1826, til han 1850 kom til Hatsted ved
Husum. Præstefruen blev en tidlang boende i Skast.
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Før rigsmøntens indførelse var preussiske dalere og lybske skillinger
den gængse mønt. Der regnedes efter kurant, men jeg har kun set et
eneste kurant dalerstykke, der opbevaredes som en sjældenhed. De
lybske skillinger cirkulerede i tutter på 10 daler kurant — 32 kr.
Disse tutter gik fra hånd til hånd uden at eftertælles. Det var
utænkeligt, at tutterne kunne indeholde mindre beløb end det op
givne. Fattige studedrivere, husmænd og karle fik ofte store summer
at transportere lige til Hamborg, uden at de gav tilståelse derfor, eller
der var vidner til stede ved overdragelsen. Men man hørte aldrig, at
nogen af dem havde det uheld, hvad jo andetsteds ikke er uhørt, enten
at tabe pengene eller miste dem på anden vis, ej heller rømte nogen
fra landet for at forsøge sin lykke i Amerika med andre penge, og
dog var lejligheden jo gunstig dertil i Hamborg.
Men medens ærligheden mand imellem mand var så mønsterværdig,
havde retssikkerheden dog i lang tid været meget ringe. Det var ikke
indenlandske tyve, der drev deres spil, men organiserede tyvebander
fra Holsten eller måske rettere fra Hamborg, der gjorde røveriske
overfald i det ubeskyttede land. —

Sproglige ejendommeligheder.
I begyndelsen havde jeg svært nok ved at forså den vestslesvigske
mundart, og når flere talte sammen, forstod jeg lidet af samtalen. Dog
kom jeg snart over denne besværlighed, og da jeg blev befordret til
Strandby og Farsø i Himmerland, genfandt jeg omtrent den samme
mundart. Tyskheden havde efterladt sig spor i befolkningen, også
så langt mod nord som tre mil nord for Tønder. En mand var f. eks.
køn af »Gesicht« og stor af »Gestalt«. Man sad ikke i et lysthus af
kaprifolium, men af »süsse Liebe«. Man spiste ikke ribs, men hansbær.
En mand havde ikke et embede, men et »Amt«, koppeattest hed
»Pockattest o. s. v. På vejviseren stod »Efter Tønder«, jeg fik dette
»Efter« afløst af »Til«. Skast stavedes af alle Schads, indtil jeg kom.
På de offentlige regnskaber anførtes »bare« penge. Jeg måtte forklare
dem, at det var tysk, og at det skulle hedde »rede« penge.
Den slette skolegang.
Skolelæreren var undervist på det tyske seminarium i Tønder. Han
var en gammel skikkelig og god dansk mand, født i Østerløgum, men
han havde aldrig lært at bruge kønnet rigtigt i det danske sprog
og havde ikke spor af kundskab i dansk litteratur.
Skolegangens slette tilstand var mit eneste klagepunkt i Skast. Dren
gene gik hver dag hele dagen i skole til deres 10. eller 11. år, så fik
de tjeneste som hyrder hos bønderne, gik så ikke i skole uden fra
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mortensdag til pedersdag den 22. februar, men så rigtignok også hele
dagen. Pedersdag måtte bønderne tage imod dem for at sikre dem til
sommeren. Husmændenes døtre sattes så tidligt som muligt til »skri
net« d. v. s. de lærte at kniple de bekendte tønderkniplinger hos nogle
ældre kniplersker, der holdt skole i denne industri. Naturligvis gik
det også ud over skolegangen, thi otteårige småpiger kunne allerede
fortjene lidt ved deres knipling. Gårdmandsdøtre lærte ikke at kniple
og gik flittigt i skole. Mine formaninger og påmindelser om at søge
skolen flittigere hjalp kun lidt, også mulkter forsøgtes, men uden frugt,
da bønderne underhånden betalte dem for forældrene, og jeg måtte
vige for den vakte misstemning. Det gik bedre i nabosognene. Hvad
der noget bødede på den dårlige skolegang var, at i Sønderjylland
konfirmeredes drengene først, når de var 16 år gamle og pigerne 15 år.
Et halvt år kunne dog præsten selv eftergive. Provsten kunne fremdeles
eftergive et halvt år. Skolegangen var da længere end i kongeriget,
og jeg skylder sandheden at sige, at jeg aldrig har haft bedre og
flinkere konfirmander i kongeriget med dets velordnede skolegang,
end jeg havde i Sønderjylland med dets ringe skolebesøg.
Nu (d. v. s. 1890) da det gælder de stakkels børns hurtigst mulige
fortyskning, tvivler jeg ikke om, at der en en strengt gennemført tysk
skolegang, og næppe får et barn lov at blive hjemme uden lægeattest.
Ikke tale om den store uret, der øves mod børnene ved med vold og
magt at ville fortyske dem eller dog give dem en tysk fernis, der
strider mod deres inderste væsen og gør dem til halvmennesker, hver
ken danske eller tyske, går denne strenge stadige tyske skolegang
i hele barneårene ud over de fattige forældre, der må holde børnene
hjemme, føde og klæde dem hele året igennem, medens disse før
kunne have ophold hos bønderne den meste tid af året eller dog for
pigernes vedkommende tjene til opholdet ved at kniple. Men knipleindustrien må det nu også om ikke mange år være forbi i Tønder
egnen. Skal nemlig nogen pige lære at forarbejde de brede, fine og
kostbare kniplinger, som betales højt, og egentlig er det eneste knipleri, som kan give sin udøver nogenlunde godt udkomme, så må hun
fra sit sjette eller syvende år begynde at lære at kniple daglig, mindst
den halve dag. I den voksne alder kan ingen lære at kniple andet end
de grove og billige kniplinger, ved hvilken småpigerne vel kunne tjene
en lille skilling, men et voksent menneske kan ikke have det tar
velige udkommen derved. Altså er det at forudse, at når den ældre
slægt forsvinder, er det forbi med kniplekunsten på vestkysten. Mange
enlige kvinder berøves derved et tarveligt udkommen, og mangen
stræbsom hustru og moder kan ikke længere ved sin kunst yde en
skærv til familiens vel. Det er et nyt offer på fortyskningens alter.
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Den nationale indstilling.
At Skast trods sine tyske præster dog var dansk, skyldes til dels,
at en betydelig del af sognet, deri også indbefattet den store Skastgård, hørte under Schackenborg, Lø herred, og altså havde dansk
øvrighed og retssprog. Desuden stod sognet i livlig forbindelse med
det store nærliggende, ivrig dansksindede Ballum sogn. Man siger jo,
at undtagelse bekræfter regelen. Jeg nævner først Højer, hvis Bønder
alle var ivrige tyskere, medens mange småfolk dog var dansksindede,
men jeg føler mig forvisset om, at var Højer ikke for mange år siden
gået ud af sin forbindelse med Ribe biskop, og altså havde beholdt
danske præster, havde sognet været lige så dansksindet som Møgel
tønder, der så at sige ligger uden for Tønders mure.
Et andet eksempel afgav Hjerpsted, hvis danskhed var lidet agtet
på egnen, da nogle af bønderne var tysksindede. Dette sogn lå ved
Vesterhavet, kun en halv mil fra Skast, men det førte sit eget liv, dets
beboere kom kun til Skast for at hente tørv fra mosen, og lige som
Højer, tidlig løsreven fra Ribe Bispestol, havde det i mange år kun
haft tyske præster.
Kort efter min ankomst gjorde jeg bekendtskab med mange af
omegnens flinke bønder. På kongens fødselsdag samledes vi i Højkro,
Emmerlev sogn. Stemningen var prægtig, jeg kunne sige jublende.
Ved bordet udbragtes med stor begejstring kongens, hærens, flådens,
Danmarks og Dannebrogs skål o. s. v. Disse skåler udbragtes af
bønder og var ledsagede af ret kvikke taler. Jeg udbragte de gode
danske sønderjyders skål, og ønskede, at vi danske altid måtte blive
sammen. Et ønske, der modtoges med stor jubel, men blev sørgelig
skuffet.
Jeg vil ved denne lejlighed dog give et lille eksempel på tyskernes
velvilje imod os danske præster. Efter bordet dansede gamle og unge.
Da det var bælgmørkt og regnvejr samt vejene meget dårlige, blev
alle til den lyse dag. Jeg dansede engelskdans og en sagte vals. For
dette fik jeg nu i et tysk blad følgende skudsmål: »Den nye danske
præst i Skast er en lystig fyr. Han svirer og danser i krostuer hele
natten igennem til den lyse dag.« —

Husmændenes kår.
Som omtalt var der en meget talrig husmands — eller som den
kaldtes i Slesvig kådnerstand. De fandt god fortjeneste ved tørveskær
i Skast store mose, som forsynede mange sogne ikke blot i nærmeste
omegne, men helt ud i marsken med tørv og var ikke en ringe vel
standskilde for bønderne.
Om vinteren drog en del af husmændene til marsken for hos fri56

seme at tærske disses korn. Næsten al halmen brugtes som brændsel,
da friserne havde fuldt op af det udmærkede marskhø til kvæget.
Hos friserne fik husmændene en meget solid levemåde, nemlig mor
gen, middag og aften bønner og flæsk, altid det samme. Af drikke
fik de kun te, så meget de lystede — Tekedlen stod altid over ilden,
og med tekopper driver friserne stor luksus.
De stakkels husmænd, der var vant til deres melspiser, tog rigelig
til sig af bønnerne og det gode flæsk, men længe kunne de ikke tåle
denne stærke kost. Nogle gav allerede tabt det første år, andre det
andet eller tredie år. De blev tunge i hovederne og led af svimmelhed,
ja, der var dem, der fik den ellers kun blandt fårene kendte »drejesyge«. Fåret går om i en kreds med sænket hoved, indtil det styrter,
så rejser det sig og begynder atter den samme omgang. Men medens
fårenes drejesyge er uhelbredelig og derfor signalet til at dræbe dem,
så kommer dog heldigvis de angrebne mænd sig, når de vender hjem
til den vante smalle kost. Men den gode kost fristede dog altid andre
til at gå til friserne, skønt med samme resultat. De faldt for bøn
nerne og flæsket. Det synes utroligt, at friserne dag ud og dag ind
kan spise bønner og flæsk, men en husmand, som tærskede for mig,
og var en brav og ærlig mand, har fortalt mig det. Han forsikrede,
at han aldrig fik anden mad morgen, middag og aften. Efter to års
kamp måtte han give tabt, og hvor meget den gode fortjeneste vinkede
ham, vovede han dog ikke at optage kampen påny.
Gårdmændenes kår.
Avlsbruget i Skast stod lige så lidt som i andre sogne på vestkysten
på noget højt standpunkt, men driften var dog solid og god. Bønderne
såede aldrig større areal, end de kunne gøde godt, derfor høstede de
også godt, og kornet gav ofte 20 fold og derover. Deres meste jord
var udlagt til græs. Der var fenner, som lå til græsning 40—50 år.
Græsbunden forbedredes fra år til år, og der græssedes fed på den
lige så godt som i marsken. Vestkystens vejrlig begunstiger som i
England græsvæksten, som også sagdes at fremmes ved de hyppige
saltbringende havguser. Alt samledes iøvrigt om kvægfedning. Der
avledes årligt meget hø, også marskhø erholdtes fra de marskjorder,
som bønderne ejede, og der opfodredes meget mere korn, end der
indavledes. Til sognets to største gårde, Skastgård og Aasgård ind
købtes årlig 3—400 td. sæd til hver gård, men på hver af dem var
der også foruden køer og kvier 80 stude på fedestald om vinteren,
når nogle fuldtfedede sendtes til Hamborg, erstattedes de straks med
nye magre. De samme storbønder græssede om sommeren et lige så
stort antal høveder enten på deres egne græsmarker eller på deres
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marsklande, eller også lejede de dem til græsning og gav da indtil
96 kr. pr. demat.
De store bønder var meget formuende. Ejeren af Skastgård fortalte
mig således engang, at han ville til Tønder, hvor der skulle holdes
auktion over en del marskjord. »Byder De, tager jeg også det sidste

Portalen til Skastgård.

bud«, sagde jeg. Ja, det mente han også. Da han kom hjem, fortalte
han mig, at han havde købt 12 demat marsk a 1600 kr. pr. demat.
»Det var dyrt nok«, sagde han, »men det forstår sig, jeg havde jo
pengene tilovers og betalte straks«.
Demokratisk aristokrati
Der var to førere for Skast sogn. Den ene har jeg nævnt, Claus
Beyer til Aasgård, den anden hed Thøger Hansen Nikolajsen til
Skastgård. Medens C. Beyer besad sin fædrenegård nedarvet gennem
århundreder — i Skast kirke sås således en malet glasrude, skænket
af Andreas Beyer til Aas i det 17. århundrede — så var Thøger
Hansen en ny mand i sognet. Han var oprindelig ubemidlet og måtte
tjene for brødet i sine unge dage, men ved fødslen tilhørte han den
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ansete slægt Nikolajsen i Ballum, og derfor var der intet i vejen for,
at han ægtede egnens rigeste arving, ved hvem han blev ejermand
af den store Skastgård. Denne gård sagdes at være bygget af hol
lændere, som i sin tid drev stor studehandel i Sønderjylland og
Nørrejylland. I gården var en stue med store runde vinduer og et
hvælvet loft, som hvilede på piller. Sagnet gik, at den var blevet brugt
til gudstjeneste.
Thøger Hansen Nikolajsen var en begavet mand. Han havde kund
skab og indsigt i meget, som man ikke kunne vente sig i hans stilling,
og jeg havde interesse af at tale med ham.
Han og Claus Beyer styrede som kirkeværger sognets kommunale
anliggender, ja, man kan sige, at de dannede sognets offentlige me
ning. Derfor kan jeg ikke værge mig for den tanke, at dersom de to
mænd havde været lige så tysksindede, som de var dansksindede,
havde det næppe set godt ud med danskheden i Skast.
Disse to ansete og rige mænd, hvis ord gjaldt meget allevegne,
hvor de var kendte, tiltaltes dog selv af sognets ringeste mand med
»du«. Som i Skast således stod det også til i de andre vestlige sogne,
jeg kendte. Man kan derfor sige, at i Vestslesvig herskede et »de
mokratisk aristokrati«. Storbønderne,skønt tilsyneladende ligemænd
med alle, regerede. De ville være de første, og der gjordes ingen ind
vending, men de tålte ikke, at nogen standsfæller hævede sig over
dem. Da således den bekendte Knudsen på Trøjborg, der som en
lille studepranger, men af god familie i bondearistokratiet, havde til
giftet sig en stor gård i Forballum, af kammerherre Neergårds dødsbo
havde købt ovennævnte herregård med gods, og var blevet udnævnt
til kammerråd, gjorde bønderne nar af denne titel. Da han noget efter
mødtes med mange af dem i Tønder på et kvægmarked, og de siden
forsamledes ved bordet i gæstgivergården, siger en bonde til ham:
»Sig os, Knud, hvad skal vi nu kalde dig: skal vi kalde dig Kammerråd
Knud eller Knud Kammerråd, for Kammerråd skal du jo hedde«.
Men Knud svarede: »I skal kalde mig, hvad I altid har kaldt mig,
for Kammerråd vil jeg ikke hedde, og titlen sender jeg tilbage, hvor
den kom fra«. Han var klog nok til ikke at skille sig fra standsfæller«.
Skikke og folketro
I Skast traf jeg de samme ejendommeligheder, som findes i hele
Vestslesvig. Således afholdtes få dage efter en kones nedkomst det
såkaldte konegilde. Konerne mødte om eftermiddagen til kaffe. Ingen
mand var tilstede undtagen barnefaderen. Hans pligt var det nu at
skænke i for konerne af de forskellige gode drikkevarer, han havde
anskaffet, og konernes pligt at nippe til hver slags, men når jeg nylig

59

har læst, at konerne berusede sig og gjorde kommers på gaderne, når
de gik hjem, da passer det ikke med vestslesvigernes sindige, ærbare
væsen, og jeg har aldrig hørt tale om slige udskejelser. I Skast skete
det ikke. Min hustru overværede flere konegilder, hvor værten efter
pligt skænkede flittigt om, men aldrig så hun nogen kone på mindste
måde beruset af de liflige likører og søde vine, der fandtes i overflod.
Ved bryllupper var det skik, at de velhavende gav to sølvskeer og
en »bøste«. Den anden dag var da bordene besat med skinkerne i
kogt tilstand og spistes da sammen med sødsuppe. Det var en vælsmagende sammensætning, at de danske præstefamilier optog den
ved deres bord.
Fremsyn eller forvarsler var velkendte i Skast som på hele vest
kysten. Af mange eksempler herpå vil jeg nævne nogle fra selve Skast.
Kort før krigen i 1848 var udbrudt, så således en mand, som gik hjem
ved nattetid, en stor mængde mænd forsamlede på en mark, kaldet
Bovensmark. Dagen efter talte han derom til flere, som var enige
med ham om, at dette måtte være et forvarsel, og således var det
også. Snart udbrød krigen, og da samledes alle Skast mænd på Bo
vensmark for at rådslå, hvorledes de bedst kunne komme kongen til
hjælp.
Under krigen stod to mænd, den ene var Thøger Hansen til Skastgård, og talte med hinanden lige uden for denne gård, da hørte de
med et hornmusik, uden at de kunne se, hvorfra den kom. Nogen tid
efter drog et badensisk korps, det eneste tyske militær, der under
krigen sås i Skast, igennem byen med ganske den samme hornmusik.

Et besøg tyve år efter
Da embedet i Skast var lille, og min familie voksede, måtte jeg
søge et større kald. Helst var jeg blevet i Sønderjylland, men der
var udsigten til et bedre embede meget ringe. Jeg vendte mig derfor
til kongeriget og blev snart befordret til Strandby og Farsø i Viborg
stift i oktober 1857.
Med bedrøvelse skiltes jeg fra Skast, hvor jeg havde tilbragt syv
lykkelige år, og Gud ske lov, menigheden var også bedrøvet ved at
skilles fra mig.
Da jeg tyve år senere besøgte Skast, blev jeg modtaget med en
sådan frisk kærlighed, som havde jeg kun været lige så mange dage
borte. Mange bad mig om at prædike i Skast kirke. Således gik det
til, at jeg i den smykkede, propfulde kirke tyve år efter min forflyt
telse holdt min sidste prædiken i Skast, men jeg kan ikke opgive
håbet om, at den tid må komme, da en dansk præst atter forkynder
ordet for Skast menighed.---------Chr.
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ET BREV
fra 1864

Ved Th. Kaufmann, Bovrup
Peter Jensen som dragon

I 90-året for den ulykkelige krig 64 bringes her en afskrift af et
brev, som hjulmager Peter Jensen, Ullerup skrev til en broder maler
mester Jørgen Jensen, Dresden.
Ullerup, den 29. 8. 64.
Kjære Broder.
Fredagen den 27 denne Maaned havde jeg den glæde at naa Maalet
for mine saa længe nærede Ønsker i vort kjære Hjem, og takket være
den gode Gud fundet alle de Dyrebare i Hjemmet uskatte, lige som
jeg, efter Krigens og Felttogets Besværligheder.
Kjære Broder det har været en gruelig Vinter, og Foraar for vort
kjære Fædreland, hvor mange Tusinder der end er blevet opoffret
maa vi dog slutte en vanærende Fred, og vende hjem til de steder,
hvor disse ligger begravede, medens deres Mordere stolt træder paa
deres Grave. Der er jo saa meget at skrive om, at det ikke lader sig
skrive paa mange Ark Papir, men derpaa vil jeg ikke indlade mig, jeg
vil blot fortælle dig lidt om Felttoget: Den første Februar indtoges
stillingen ved Dannevirke. Vort Regiment havde sin Plads imellem
Skanse nr. 10 og 11 ved Landsbyen lille Dannevirke: Her var vi i
5 Dage i regn og slud og kom lige fra Angels Kødgryder og varme
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Stuer, saa begyndte retiraden, som varede til den 9de. Vi naaede
Kolding i en gruelig Winter og Snee. De første 3 Dage var der ingen
der fik det minste hverken Heste eller Mandskab. Den 9de kom jeg
til Divisions Staben General Hegermann Lindenkrone som Ordomants, vi trak os tilbage indtil Vejle, som blev taget af Fjenden den
8. Marts efter 2 Timers Kamp. Saa drog vi op henimod Randers og
holdt der en Stilling i nogle Dage saa begyndte Turen atter nordpaa
indtil Worsøe, her fik vi endelig Klæderne af og kom i Hus, det var
den 18. Februar. Her laa vi i 3 Uger, i denne Tid var Frederits be
leiret, men nu forlod de Jylland og Frederits og vi fulgte efter indtil
Veile og fjenden trak nu for alvor sammen om Dybbøl, men efter
Dybbøls Fald maatte vi atte tilbage efter Mors og Vendsyssel, hvor
vi saa var indtil Als blev taget, saa maatte vi over til Fyen. Jeg laa
i nærheden af Tidsted denne Gang, derfra drog vi til Frederikshavn
en 4 miil fra Skagen. Skjønt den store Havn, var dog ikke Plads til
Alle de mange Dampskibe, som skulle transportere os 10.000 Mand,
det mest Kavalleri. Det var 36 Miile til Fyen og det gjaldt om at faa
os bort i hast, da Tyskerne allerede stod ved Aalborg og havde an
grebet Denne, som var besat af 1 Regim. En Miil ude i Kattegattet
ligger Hirsholmene, her blev vi udsat for at faa os af Vejen, og var
der i 4 dage, saa blev vi afhentede og ført til Fyen. Den Holm som
vort Regim, var paa var en
Miil lang og en Stenkast bred og krumbøiet som en Muuskartoffel.
I den hule Side var anlagt en Havn, hele Øen var en Stenvrøvl.
En anden Holm hvorpaa et Batteri laa var lidt større og af Sand.
En Skonnert laa imellem Holmene strandet der for to aar siden med
en Ladning Byg. Saa kom vi ombord paa en svensk Damper og ført
til Fyen, og landede den 9. Juli i Nyborg efter 30 Timers Seilads.
Vi maserede nu efter Middelfart, hvorhen nu alle Tropper bevæ
gede sig, for at forebygge en overgang paa Fyen. Den danske Armee
var nu svunden sammen til 30.000 mand, fra en Størke, der var over
dobbelt saa stor, en 10.000 mand laa fangne i Preusen eller Østerrige,
de øvrige var falden eller saarede. Efter at have ligget en 4 Ugers
Tid ved Middelfart blev den nuværende Vaabenstilstand afsluttet, og
vi blev indkvarterede omkring paa Landet. Da kom ordren, at vi
skulle Hjem, og vi blev ført til Flensborg under dansk Kommando,
og her tog de preusiske Autoriteter og visiterede vores Passer og lod
os saa løbe vores Vej, og vi tog den korteste den bedste Vej af sted
mod Hjemmet.
Takket være Gud som saa vel har hjulpet os og skaanet baade vore
Dyrebare Forældre og Søskende og mig i denne trange Tid.
Vær Hilset paa det hjerteligste fra mig.
P. Jensen.
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Peter Jensen, var født den 25. juni 1841 i Ullerup. Han indkaldtes
til 3. dragonregiment i Århus den 5. januar 1863 og deltog i krigen
1864. Efter hjemsendelsen drev han et hjulmagerværksted i Ullerup,
som han i 1908 overlod til sønnen Jørgen N. Jensen. I 1925 fik han
dannebrogsmændenes hæderstegn, og tre år efter, den 7. sept. 1928
afgik han ved døden.

FRÅ SlUWVE TIDER . . .
MENNESKESKÆBNER
efter gamle kirkebogsblade fra Oksen
vad og Jels
Kirkebøgerne fra Oksenvad og Jels
tager deres begyndelse med året 1648,
samme år den vestfalske fred sluttedes.
At denne fred ikke strakte sig mod
nord til vor snævre hjemstavn, der
tværtimod måtte døje ondt på liv og
sjæl næsten hele århundredet ud ved
fremmede og egne hæres rantog, er en
velkendt sag. Overalt drog pestilens og
død i krigens fodspor. Herom vidner
kirkebogsbladene fra de omtalte sogne,
Denne tid, et tugtens ris for mange,
kunne også føre ud i tugtløshed. Og
mere end en gang tolker visse tilføjelser
i Oksenvad og Jels kirkebøger fra det
17de århundrede denne menneskelige
tragedie. Eksempler fra de nævnte kir
kebøger kan hidsættes uden kommen
tarer.

for mange Aar siden under Bødelens
Haand, og blev saare piint, men bekiendc intet, gammel 89 Aar.

Jels 1651 NB. bleve ophængte den 21.
decembris paa Thomasisdag ved Hammelef Thomas Nielsen af Grønbeck og
Anders Jessen ved Hennickes Damm,
som var 20 Aar gammel, de havde stjaalet 5 Svin tilsammen og Thomas der
over en Qvie.
Jels 1655 begravet 2. Søndag efter Epiphan. Giertrud Gr eisis af Grønbeck,
havde Skyld for Trolddom, var og

Oksenvad 1659 begravet 22. Juli Fred
rick Sturis Trine af Fogelsang paa GI.
Hadersleff Kierkegaard, 6% Aar gam
mel.

Oksenvad 1654 begravet 27. Juni Hans
Hansen af Ørsted, en fiin ung Karl som
Friederich Sture boedis i Fogelsang, en
trotzig og hoffærdig Mand, slog ihjel
uden Aarsag med en Vognkjep imellem
Sturssbøll og Fogelsang, der bemelte
Hans Hansen vilde hente sin Husbonde
hjem fra Barsel til Ebbe Jepsens udi
Sturssbøll. Hand havde samme Dag væ
ret til Guds Bord.

Oksenvad 1655 begravet Søndag Judica
Mette Friederich Sturis af Fogelsang, en
ærlig og gudsfrygtig Danneqvinde, dø
de af Barne og oc muligt af Sorg, at
hendis Mand for det Mandslet, han
gjorde, motte rømme, 40 Aar gammel.

Jels 1709 begravet 1. Advent Frerik Stu
re af Jels, som i sin Ungdom begik et
Mord, blev landflygtig og reiste samme
Tid vit omkring, fick ved sin Hjem
komst Kgl. May. Fred, 94 Aar gammel.

63

Jels 1720 begravet 10. Søndag efter
Maren Fredrik Stures Enke, en
og fredsommelig Kvinde, 85 Aar
mel! (Fredrik Sture ses herefter at
været gift 2 Gange).

Trin.
stille
gam
have

Jels 1691 begravet Søndag Trinitatis
Matz Thomassen, Thomas Degns Søn af
Hammeleff, som længe havde været
Skolemester i Jels Sogn. Han blev af
nogle Soldater ihjelslagen paa Rørkier
Mark ved Tønder 46 Aar gammel.

Oksenvad 1711 begravet 13. Marts Hans
Hansen Locke, en retsindig Christen og
en ærlig oprigtig Danemand, som havde
lied stor Gjenvordighed i sit Ægteskab.
Hand kom til Sognet med sin Søn
Henrich Hansen til Tousko Mølle, ef
ter at hand i mange Aar havde haft
Lexgaards Mølle i Forpagtning, 74 Aar
gammel.

Oksenvad 1707 copuleret 25. Oktober
Henrich Hansen Møller i Tousko Mølle
og Annecken Pedersd. af Refsø.
Oksenvad 1713 begravet 3. Maj Marina,
sal. Hans Løckis af Tousko Mølle, 80
Aar 15 Uger gammel.

Oksenvad 1714 begravet 9. Søndag efter
Trin. Henrich Hansen Møller af Tou
sko Mølle, en ung Mand som elske
alt for meget Brændevin og Processer,
36 Aar gammel.
Oksenvad 1715 copuleret 28. Februar
Jørgen Lauritzen, Skøtte hos Hr. Ober
förster Bachmann og Annecken Hr.
Henrich Hansens Enke efter Kgl. Til
ladelse i Tousko Mølle.
M. R.
FOLKEMARKED I TØNDER
Kort efter århundredskiftet blev der
gjort forsøg på at etablere et folkemarked i Tønder. I aviserne kunne man
læse:
Landwirtschaftlicher Verein, Tøndei
dar besluttet oprettelsen af et gratis fæ
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stekontor for tyende og arbejdere på
den måde, at der findes en sammen
komst sted mellem arbejdsgivere og ar
bejdstagere på den frie plads foran kir
ken i Tønder — i tilfælde af dårligt
vejr i et passende lokale: den 1. april,
den 1. og 15. juni og den 10. oktober
hvert år.
Tønder, den 12. 2. 1900

Rathje, borgmester.
Disse planlagte sammenkomster blev
dog ikke af det format, som var kendt
fra andre købstæder, navnlig fra Ribe.
»Vestslesvigs Tidende« bragte følgende
omtale:
Det af Tønder kreds’ højeste myn
digheder i forbindelse med den tyske
landboforening i Tønder foranstaltede
folkemarked, der synes oprettet for at
råde bod på den ved udvisningen på
østkysten fremkaldte almindelige tyen
demangel fandt første gang sted i går.
Medens der var mødt en hel mængde
landmænd, var der kun mødt en halv
snes karle og ingen piger, og der var
ingen fra Nordjylland, som havde fulgt
kaldelse i »Ribe Folkeblad«. De mødte
tjenestekarle forlangte 400—450 mark i
løn.
Chr.

HELLEVAD MARKED
En indsender til »Apenrader Tage
blatt« for 11. 5. 1909 beklager sig over,
at Hellevad bygade er fuldstændigt af
spærret, når der er marked. Fodgængere
og cyklister må bane sig vej gennem ha
verne, idet det er et helt kunststykke at
trænge sig frem mellem de tætte kvæg
masser, så meget mere som man kommer
til at vade i møg til anklerne. Indtræffer
der samtidigt regn, er svineriet ubeskri
veligt! Han ønsker derfor en særlig
markedsplads.
28. 6. 1909 udstedte landråden forbud
mod afholdelse af markeder på chausséer.
Hellevad marked begyndte i 1885.
H. V. G.

Abonnér på

Sønderjydsk Månedsskrift
»Det folk, der elsker sine minder, vil jeg spå et langt liv«.
(E. Gejer, svensk historieskriver).

Det er formålet med Sønderjydsk Månedsskrift at samle minder,
der har tilknytning til denne del af landet, men redaktionen nærer
det samme ønske som vel alle udgivere af blade og tidsskrifter, at
holderantallet godt kan tåle at komme højere op. Erfaringen viser,
at dette lykkes bedst ved personlig henvendelse til mennesker, der
har historisk interesse.
Vi har adskillige, der har været abonnenter siden bladets start for
nu snart 30 år siden; mange af disse når efterhånden støvets alder,
og døden gør sin høst. Derved reduceres holdertallet, hvis der ikke
sker tilvækst.
Vi beder da vore læsere om at være med til at hverve nye abon
nenter. For de gamle som falder, skulle der gerne være nye, der træ
der til.
Sønderjydsk Månedsskrift kan bestilles hos postvæsenet, boghand
lerne eller hos redaktionens medlemmer.

Til

Sønderjydsk Månedsskrift
Brorsonsvej 37

Tønder
Undertegnede ønsker at abonnere på bladet fra den ...... I....... . 195...

(Navn)

(Adresse)

Graasten Bank As
Kontortid 9—12 & 2—4
Lørdag 9—1
GRAASTEN

Snoghøj
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5
Vinterskole.
Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Bogtryk . Bogbind

Th. Laursens Bogtrykkeri

Sønderjydsk Haslev
Gymnasium
Tæppefabrik Kostskole for Drenge
A. R. KJÆR BY A/S
HØJER

*

Alle Oplysninger ved He
vendelse til
Peter Kæs
Rektor, Has]

Aktieselskabet

C. I, Christensens Papirhandel
ESBJERG

Jernbanegade 8 . Tønder . Telefon 21550

HEJMDAL

Eksamensret til Mellemskole-, Real
og Studentereksamen.

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER

Landsdelens Blad

KØBENHAVN F.

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn
Paul Tbcmsen
Krusaa
Kolonial, Spirituosa, Køkken
udstyr,
Trikotage, Herreekvipering
Restaurant

grænsen

C. Heiselberg
Krusaa

Brødrene firum
KALKBRUD

Telefon Central 9123

JORDBRUGSKALK

97 pCt. kulsur Kalk i Varen, som den leveres
ca. 100 pCt. passerer 1 mm Sigte

Vestkysten
Syd- og Vestjyllands største Dagblad

MORSØ STØBEGODS
AKTIESELSKABET

N. A. Christensen & Co.

Sønderjyllands Kreditforening
Haderslev

Vojens

KØLEANLÆG
A-s FAXE
Frederiksholms Kanal 16

Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

Lolland-Falsters
Folketidende
Stiftets største Blad
Nykøbing F.

Aksel Michelsen
Kid- og Trælasthandel
Tønder Telefon 21111

Støt
vore

Tønder Mejeri
telefon 9 30 36 |

kl

Svend Kirchheiner
aut. Installatør

annoncører

Vesterg 7 . Tønder . Tlf. 2 2045
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