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JÜRGEN BRAG
Bidrag til belysning 
af en nordslesvigsk 
præsteskæbne

Ved Hans Magle

I provst Carstens fortegnelse over diakoner (d.v.s. tredie-præster) ved 
Tønder kirke, der går fra 1526—1840, og som rummer et så berømt 
navn som Hans Adolf Brorson, står som nr. 18 navnet Jürgen Brag, 
1826—1839. Indtil for ganske nylig var det kun et navn, der intet sag
de, i modsætning til navnet Brorson, der stadig »lever« og siger os 
alle sammen meget. Og dog står de to navne i den samme fortegnelse, 
og bærerne af disse navne har været indehavere af det samme embede, 
der bl. a. medførte forpligtelsen til at prædike på dansk ved froprædi- 
ken i Tønder kirke samt passe Tønder landsogn med »bedehuset« 
(Emmerske kirkesal), hvor der aldrig har været talt på andet sprog end 
dansk. Af Erich Carstens korte biografiske notits kunne man derfor i 
hvert fald drage den slutning, at Jürgen Brag må have været det dan
ske sprog nogenlunde mægtig, i hvert fald så meget, at han har kunnet 
benytte det som prædikesprog.

Forskellige mer eller mindre tilfældige omstændigheder har imidler
tid medført, at det nu er muligt at danne sig et nogenlunde tydeligt 
billede af, hvad det var for en person, der var bærer af navnet Jürgen 
Brag, samt tillige at trække hovedlinjerne op i en nordslesvigsk præste
slægts historie fra 1826 til nutiden.

Jürgen Brag var født i Sønderborg den 26. november 1794. Hos 
Arends (»Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 
1864«) siges det, at han var søn af en købmand. Det er dog næppe rig- 
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tigt. Der findes ganske vist en ret stor skipper- og købmandsslægt 
Brag med hjemsted i Sønderborg, men der har hidtil ikke kunnet på
vises nogen forbindelse mellem dem og præsten, i hvis slægt tradi
tionen da også hævder, at han var søn af en kådner (husmand) fra 
Sundeved. Ifølge en udskrift fra dødsregistret i Reinfeld (Holsten) 
kom han som 19-årig til domskolen i Slesvig, blev student derfra tre år 
senere i 1816 og studerede derefter teologi ved universitetet i Kiel. 
Efter endt eksamen blev han først præst i Ockholm (Sydslesvig) 1824 
—26, og derfra forflyttedes han til Tønder, hvor han var i 13 år fra 
1826-1839.

Hvilket indhold disse 13 år i Tønder har haft for ham og for den 
menighed, hvis præst han var, kan man kun gætte sig til. Der er dog 
enkelte faste holdepunkter af betydning, som gør, at det ikke bliver 
det vilde gætteri ud i det blå, men meget mere slutninger, der med lidt 
forsigtighed kan drages ud af foreliggende kendsgerninger.

For det første var han — ligesom Brorson — »tredie og dansk 
præst«. Det betød i hvert fald, at alle de dansktalende og dansksindede 
i Tønder og alle bønderne i landsognet var hans særlige »menighed«, 
som han skulle tage sig af. Han må derfor have haft de for denne dan
ske, præstelige virksomhed nødvendige kvalifikationer. At disse kvali
fikationer ikke kan have indskrænket sig til det sproglige alene, kan 
man måske slutte af den omstændighed, at de andre præster i Tønder, 
der var samtidige med Brag, sikkert alle har magtet det danske sprog. 
Provst Peter Prahl, indtil 1830, var født på Bornholm, og hans efter
følger, provst Ahlmann, var fra Sønderborg, og af andenpræsterne 
(archidiaconi) var Peter Friedrich Tychsen fra Horsbøl i Sydslesvig, 
mens Johannes Andreas Rehhoff var født i Tønder. Altså: alle samti
dige præster i Tønder fødte sønderjyder fra egnen om Tønder eller 
Sønderborg undtagen een, som oven i købet var fra kongeriget (Born
holm) og teologisk kandidat fra Københavns universitet. Når Jürgen 
Brag derfor bliver »tredie og dansk præst« i Tønder, så må det embede 
enten have skiftet karakter siden Brorsons dage (100 år tidligere), el
ler også må Brag til forskel fra sine kolleger have været specielt vel
egnet til at betjene det mest danske embede af de tre præsteembeder 
i Tønder.

For det andet vides det, at Jürgen Brag, samtidig med sin præstevirk- 
somhed havde ansættelse som lærer på seminariet i Tønder, hvor vel 
nok på det tidspunkt mange af eleverne, måske de fleste, har haft 
dansk som deres modersmål.

Og for det tredie var han gift med Maria Magdalene f. Lüders, der 
skal have tilhørt en sjællandsk familie af det navn. Altså: alle de tre 
nævnte forhold viser mere imod nord end mod syd, mere imod det 
danske end det tyske.
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Spøgelsesscene på Gråsten slot ca. 1840

Og dog var Jürgen Brag næppe hverken dansk eller tysk, men sles
viger, for hvem det selsvigske land var hans fædreland, som afskyede 
tysk overgreb lige så meget som et tilsvarende dansk, men hvis skæbne 
det blev at opleve begge dele. Der er jo ikke noget nyt deri, thi det 
blev manges skæbne her i det omstridte land, men derfor er det lige 
tragisk.

På et tidligt tidspunkt må han være kommet i forbindelse med Her
tug Christian af Augustenborg, der var gift med en danske komtesse 
Danneskjold-Samsøe, og som foruden Augustenborg tillige ejede 
Graasten slot, hvor han ofte boede. Den unge præst i Tønder blev gjort 
til hertugens hofprædikant og fik embedet som sognepræst for Adsbøl- 
Graasten i 1839. Denne forbindelse blev hans skæbne i national hen
seende. Som bekendt var det hertugelige hof oprindeligt dansktalende 
og med levende kulturelle forbindelser til Danmark. Digteren H. C. 
Andersen færdedes meget der. Og hoffets omgivelser på Als var den
gang rent danske. Men Hertug Christians ærgærrighed drev ham over 
i Slesvig-Holstenernes lejr, og han blev efterhånden de danskes bitreste 
modstander. Hvad der har bevirket, at denne forbindelse mellem Her
tug Christian og Jürgen Brag kom i stand, vides ikke. Derimod vides 
det, at præsten fra den dag, han blev sognepræst i Adsbøl-Graasten 
praktisk talt levede og åndede i det liv, der førtes på hertugens slotte.

På Frederiksborg slots museum findes i en mappe en samling teg
ninger, dels pennetegninger og blyantstegninger, dels farvelagte teg
ninger, udført af den tegnelærer, som Hertug Christian havde engage
ret for sine børn. Motiverne er alle hentede fra selskabeligheder af for
skellig art på Graasten eller Augustenborg slot. Æventyrdigteren ses
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på et par af tegningerne. Men den tegning, der i denne forbindelse in
teresserer mest, er en blyantstegning, som har påskriften: »Spøgelses
scene på Graasten. Lokale (landesübliche) spøgelser: Pastor Brag, Pe
ter Larsen, hushovmester Speerschneider, prins Waldemar, prinsesser«. 
På tegningen ser man tydeligt, at man har haft sin morskab med den 
arme præstemand, der er blevet lukket ind i spøgelseskammeret, som 
løjerne er på højeste gear — en magisk lysbombe springer foran ham, 
og Mefistofeles selv med hans ånder træder frem fra adle sider, mens 
to personer (prins Waldemar og en prinsesse?) titter frem bag en dør 
og morer sig over at se præstens rædsel. Læg mærke til, at præsten alle
rede på det tidspunkt har anlagt tysk præstekjole med bladkrave, mens 
ellers alle præster i Tønder gik i dansk præstekjole og pibekrave lige 
til 1864. Det fortæller noget om hans udvikling.

Hvad slags præst har Jürgen Brag iøvrigt været? Vi ved intet sikkert 
om det. En vis »Tante Anna«, der en tid var husbestyrerinde for hans 
søn Gustav, har på grundlag af mundtlig fortælling skrevet en kort 
levnedsskildring af præsten, hvori hun udtaler som sin mening, at Jür
gen Brag var rationalist, og »at han vel ligesom alle andre troede at 
have gjort sin pligt, når han havde passet sine gudstjenester og sine 
embedsforretninger«. Det er muligvis rigtigt.

Derimod ved vi nu, hvordan Jürgen Brag så ud. En sønnedatter af 
præsten, enke efter en lærer og bosiddende i Hamburg, har for nylig 
gennem en slægtsforbindelse erhvervet sig et gammelt fotografi af sin 
bedstefader, som hun derefter har skænket Tønder præsteembede. Fo
tografiet viser os en statelig mand med kraftigt, bølget hår og bakken
barter, høj hvælvet pande og ret markerede ansigtstræk. Hvis man ikke 
vidste det, ville man gætte på, at det var en adelsmand af den gamle, 
fornemme type. Hvornår Brag er blevet fotograferet vides ikke. Det 
har imidlertid været i fotografiens barndomsperiode, og det må have 
været gjort godt, idet det nuværende billede åbenbart enten er en for
størrelse eller en kopi af det originale. Jürgen Brag døde nemlig i 1864, 
og af firmamærket på bagsiden af billedet (Atelier Schmidt & Wegener, 
Dänische str. 35, Kiel) kan man slutte, at forstørrelsen først er foretaget 
efter 1868, fire år efter Brags død, da firmaets trykte mærke nemlig 
angiver, at det det år blev præmieret på den 2. fotografiske udstilling i 
Paris.

Tiden i Graasten og Adsbøl har i begyndelsen vel været helt efter 
præstens hjerte. Men det blev hans ulykkelige skæbne, at han havde 
bundet sig så fast til hertugen og hans familie. Tidlig og silde færdedes 
han på slottet. Dersom der ikke var selskaber eller litterære aftener og 
morskab af forskellig art (som spøgelsesscenen), sad han om aftenen 
og spillede kort med hertugen. Og da denne så knyttede sin skæbne

116



sammen med de danskfjendtlige Slesvig-Holstenere, hvad der blev ham 
til fald, så trak han præsten med sig.

Firmamærke fra ca. ]868 for fotografisk atelier i Kiel

Her er vi så heldigt stillede, at vi har et historisk aktstykke, der i al 
sin knaphed giver et (antageligt) helt korrekt billede af pastor Brags 
sidste år. Det er en udskrift af dødsregistret fra Reinfeld kirke i Hol
sten, hvor præsten ikke har nøjedes med de nøgne data, men tilføjet en 
beskrivelse af forholdene i almindelighed — åbenbart på grundlag af 
længere personlig forbindelse mellem ham og Jürgen Brag. Efter at 
have nævnet pastor Brags forflyttelse til Adsbøl-Graasten står der føl
gende (på tysk naturligvis): »Her led han megen trængsel — i krigs
årene 1848—50 og kom så efter det ulykkelige slag ved Isted den 24. 
juli 1850 som flytning til mig i Borsfleth, blev den 9. august 1850 afsat 
fra sit embede af danskerne, hvorefter han i 8 år underviste ved for
skellige skoler i Altona. Derefter studerede han sammen med sin søn 
Gustav i en årrække ved universiteterne i Erlangen og Kiel, indtil han 
et år før sin død kom til mig i Reinfeld den 30. maj 1863. Efter jul det 
år blev han syg og døde derpå af total svækkelse (an völliger Ent
kräftung) 70 år gammel.« Det var den 30. maj 1864 — netop som preus
serne havde erobret Sønderjylland og samtidig svigtet slesvig-holste- 
nerne.

Man kan kun med dyb bevægelse tænke på, hvor sælsomt en men
neskeskæbne kan være bundet til tidsomstændighederne. Hvor er den 
højt priste menneskelige frihed henne i alt det?

For imidlertid at trække linjen endnu tydeligere op, vil vi i korthed 
fortsætte denne krønike til nutiden.
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Jürgen Brags søn Gustav, der blev født i Tønder et år før faderens 
forflyttelse til Graasten, havde i følge den omtalte »Tante Anna« en 
lys og lykkelig barndom der. Men så kom treårskrigen og landflygtig
heden. I 1864 blev han derpå præst i Dybbøl. Det gik ikke. En histo
rie, som »Tante Anna« beretter, om hvorledes man i Dybbøl og 
Sønderborg sagde, at »præsten i Dybbøl går rundt og vil slå folk ihjel« 
er næppe helt korrekt. Det er nemlig utænkeligt, at han virkelig skulle 
have taget fejl af ordene »dræbe« og »træffe«, da han fra barn af har 
været fortrolig med det danske sprog. Derimod er det meget vel tænke
ligt, at danskerne i Dybbøl og Sønderborg har været så modvillige over 
at få en som de mente tysk præst, at de har lavet historien, der mundt
ligt fortalt virkelig har kunnet være morsom. (»Jaj kann doch aldrig 
dreffe Deres mann«). Han forlod atter Dybbøl og flakkede om fra sted 
til sted (Treia, Bredsted, Klangsbøl) i fire år, indtil han i 1868 blev 
udnævnt til sognepræst i det rent danske Hygum oppe ved den gamle 
grænse ikke langt fra Rødding. Derfra tog han sin afsked i 1899, bo
satte sig derpå i Flensborg, hvor han døde i 1903. Han ligger begravet i 
Hygum.

Når overhovedet navnet Jürgen Brag er blevet mere end et blot navn, 
skyldes det den gamle degn Petersen fra Hygum, nu pensioneret lærer 
i Rødding, gennem hvem forfatteren af disse linjer fik forbindelse med 
pastor Brags sønnedatter i Hamburg, en elskelig gammel dame på 74 
år, der er levende optaget af alt, hvad der er dansk, og et trofast med
lem af menigheden i Hamburg danske sømandskirke. Hun har æren 
for, at det er blevet muligt at stykke denne korte tidskrønike sammen. 
Det var hende, der fandt sin bedstefaders fotografi mellem andre gamle 
sager. Det var også hende, der skaffede udskriften fra kirkebogen i 
Reinfeld, og det var hende, der mellem efterladenskaber fra hendes 
halvbroder Carl Friedrich Brag (nu i Amerika) fandt halvdelen af 
»Tante Anna«s manuskript, netop skrevet for denne halvbroders skyld 
af »Tante Anna«, der en tid lang var ham i moders sted. Man kan kun 
beklage, at resten af det lille håndskrevne hefte er gået tabt. Der er 
ganske vist en del unøjagtigheder her og der, men det giver dog et le
vende billede af adskillige enkeltheder vedrørende tiden og menne
skene. Brudstykket aftrykkes derfor her i sin helhed. Oversættelsen 
er velvilligst besørget af min ven lærer H. J. Thiim. Det takker jeg 
herved for, ligesom jeg takker direktør Paulsen, Frederiksborg slots 
museum, for tilladelse til at lade tegningen af spøgelsesscenen affoto
grafere og benytte her. Den største tak skylder jeg imidlertid min nye, 
men dog gamle veninde i Hamburg, hvis navn jeg ikke må nævne. I 
taknemmelig ærbødighed overfor hende er dette forsøg på at tegne et 
billede af hendes bedstefader blevet gjort.
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»Tante Annas« manuskript

(I. Jürgen Brag).
Din fader er født i Tønder, hvor hans fader var hofprædikant hos 
hertug Karl August, vor kejserindes bedstefader. Din bedstemoder, 
der var født Lüders, stammede fra en anset familie på Sjælland. Din 
bedstefader var søn af en kådner fra Sundeved. Dersom jeg hüsker ret, 
så har din fader haft en ældre broder, (efter hvem du ér blevet op
kaldt) Karl Friedrich. Men han døde som ung i krigen 1848—51, ikke 
efter at være såret, men af en sygdom. Han døde i Heide. Han havde 
så endnu nogle søstre, to eller tre, som alle døde i en tidlig alder' På 
kirkegården i Adsbøl ligger den ene af dem; hvor din bedstemoder 
og de andre er jordet, ved jeg ikke. Din bedstefader døde i 1864 i Rein
feld ved Lübeck og ligger også begravet der. Som præst var han vel 
næppe fremtrædende. Han studerede og levede på rationalismens tid

119 



og troede vel ligesom også andre at have gjort sin pligt, når han havde 
passet sin gudstjeneste og sine embedsforretninger. Mere end det ven
tede man dengang vel heller ikke af sin præst. I hvert tilfælde stod han 
højt i gunst hos sin hertug, og aften efter aften gik han fra Adsbøl til 
Graasten slot for at spille kort med hertugen. Han stod da også senere 
i brevveksling med hertugen og de hertugelige børn, i særdeleshed med 
prinsesse Henriette, gehejmerådinde Esmark. Til jul, fortalte din fader, 
kom de hertugelige herskaber kørende til præsteboligen og forærede en 
lille kasse med figner. Det må vel nok have været noget sjældent den
gang.

(II. Sønnen Gustav Emil Brag).
Din faders tidligste barndom var lys og solrig. Frit og uhindret vokse
de han op sammen med landsbyens børn og besøgte sammen med dem 
skolen i Adsbøl. Men også i hans barndom faldt den ulyksalige krig 
1848—51, som ikke alene berøvede vort fædreland friheden, men også 
gjorde mange familier hjemløse, således ligeledes din faders. Dansker
ne havde naturligvis i første række opmærksomheden henvendt mod 
hertugens embedsmænd. Selv måtte han jo også forfade landet. De, 
som ikke flygtede, blev taget til fange. Din bedstefader var på et besøg 
i Nibøl, da man ville tage ham. Huset var omringet af vagtposter, og 
gennem deres kæde sneg din onkel sig, som dengang vel nok har 
været en dreng på 12—14 år, for at advare din fader. Det lykkedes 
også for ham, og han undslap til Hannover, hvor han opholdt sig i 
længere tid. Jeg tror, at han næppe igen har været samlet med sin fa
milie, og i så tilfælde kun i kort tid senere i Altona. Der døde, tror jeg 
nok, din bedstemoder. Efter din bedstefaders flugt blev hans kone i 
hvert fald alene tilbage i Adsbøl og led længe og hårdt under dansk 
indkvartering, der til tider udgjorde op til 50 mand. Om hun fik nogen 
løn, pension eller understøttelse ,ved jeg ikke. Dine bedsteforældres 
sparepenge er i hvert tilfælde gået til i krigsårene. Jeg mindes nu, at din 
onkel blev landmåler. Da din fader voksede op, boede han med sin 
fader i Altona, hvor denne gav privattimer i en møbleret lejlighed, de 
spiste så på et gæstgiveri. Engang måtte de flytte, fordi de blev plaget 
af væggetøj. Et lidet hyggeligt og trist hjem for et opvoksende menne
ske. Din fader er også kommet til Primkenau dengang for at besøge 
hertugen. Efter at have taget studentereksamen i Altona, besøgte han 
universiteterne i Kiel og Erlangen. Til Kiel ledsagede hans fader ham 
og deltog i alle forelæsninger og mange drikkegilder og udflugter. Din 
fader har fortalt om Kiel, der dengang ikke havde 40.000 indbyggere 
og beherskedes af studenterne. Han blev først medlem af et studenter
korps i Erlangen, nemlig »Hannovera auf dem Wels«. I sine senere år 
har han som gammel herre endnu tit deltaget i de årlige sammenkom- 
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ster. Korpset er blevet opløst allerede for år tilbage. Hvor din bedste
fader levede dengang, ved jeg ikke, måske boede han allerede i Rein
feld. Efter at have taget embedseksamen tog din fader en plads som 
huslærer på Schulenhof ved Kiel hos familien v. Ahlefeld. Denne er det 
senere gået meget tilbage for. Din fader har mødt herr v. Ahlefeld som 
øltapper i Hamburg, men naturligvis ikke givet sig til kende. Fra 
Schulenhof gik din fader daglig til Kiel for at holde øvelser og ekser
cere sammen med studenterne. Man håbede jo på at måtte komme til at 
kæmpe for friheden og fædrelandet. Der foresvævede dem stadig et 
uafhængigt og »up ewig ungedeelt« Slesvig-Holsten. Denne drøm blev 
til alles sorg ikke til virkelighed. Slesvig-holstenerne måtte ikke deltage 
i kampen i 1864. Efter krigens ophør blev alle danske embedsmænd 
sendt hjem og alle stillinger besat med tyskere. Din fader blev fore
løbig sendt til Dybbøl, til en helt igennem dansk menighed, som kun 
tålte ham. Han fortalte om sit indtog der, at præsteboligen ligesom 
mange andre huse var ubeboelig og til dels skudt i grus. Den var blevet 
benyttet til hestestald. Gødningen lå der endnu. Han kørte fra hus til 
hus. Ingen ville tage imod den tyske præst. Henimod aften kom han 
i det østlige Dybbøl til en bonde, som man kaldte Per i Tving. Denne 
havde heller ingen plads til ham, men nu ville han ikke længere vises 
bort. Man beholdt ham, men han måtte tage til takke med et leje på 
halm, indtil hans ejendele kom. Da præstegården var blevet sat i stand 
igen, flyttede han derind og fik sin egen husholdning. Han har selv 
sagt, at han absolut ikke magtede det vanskelige embede der, han var 
endnu student helt igennem. Man mødte ham heller ikke med velvilje, 
og han kedede sig. For at få lidt adspredelse, gik han daglig til Sønder
borg, hvor han mødtes med andre ligesindede og drak tæt. Avisen 
skrev derom: »Vier Elemente innig gesellt, bilden die sittlich german
ische Welt«. Hvem de tre herrer var, ved jeg ikke. En anden gang 
skrev den samme avis (åbenbart den danske presse, o. a.): »Præsten 
fra Dybbøl går omkring og vil slå folk ihjel«. Han skal have sagt til en 
kone, hvis mand han ville tale med: »Jeg kan da aldrig dræbe Deres 
mand« i stedet for »træffe Deres mand!« Men din far har sagt, at han 
aldrig kunne have gjort denne bummert, da han jo var ganske ferm til 
det danske, fordi han havde talt det til stadighed som barn. Under 
hans ophold i Dybbøl døde hans fader i Reinfeld. I det hele var han 
også kun der i 6 måneder og kom så til Klangsbøl, hvor han sad i em
bede i 2 år. Der giftede han sig første gang. Han har været glad for at 
være i Klangsbøl, og man syntes også godt om ham der. Friserne har 
altid været gode tyskere; politiske meningsforskelligheder eksisterede 
altså ikke mellem præst og menighed. Dem mødte din fader dog igen, 
da han kom til Hygum i 1866. Det år blev grænsen reguleret og alle 
embedsmænd, som var blevet fordrevet, kaldt tilbage og indsat i de
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bedste stillinger som bod for den tort, de havde lidt. Men da din 
bedstefar allerede var død, gav man i stedet for det store kald til hans 
søn. Klangsbøl gav 1800 mark, Hygum 7000 mark. Forskellen var for 
stor. Ellers var din far ganske sikkert hellere blevet hos friserne. Ger
ningen i en erobret eller dog tilbageerobret grænseegn er naturligvis 
altid vanskelig, det er ganske sikkert ofte kommet til sammenstød i 
møder om kirkens eller skolens anliggender. Hele sognerådet bestod 
af danske, der ganske naturligt stor fjendtligt indstillet over for præ
sten som preussisk embedsmand og sikkert ofte fremsatte fordringer 
over for ham, som han ikke kunne gå ind på.------------------------------

Folkeminder fra Hostrup sogn
Ved Christian Maibøll

Gamle skikke ved død og begravelse
I Jejsing har det endnu i tiden før den anden verdenskrig været gam

mel skik, at der gik en omkring i byen, sædvanligvis en ung pige, for i 
hvert hjem »at vare ad«, når nogen var afgået ved døden.

Til begravelsen gik en mand rundt for at byde hvert sted, og de seks 
ligbærere blev indbudt særskilt. I gammel tid mødte ligbærerne altid 
med høj hat, og to af dem gik på hver side af ligvognen fra hjemmet 
til kirkegårdens port. Den sidste skik er gået af brug omkring sidste 
århundredskifte.

I Jejsing følger ligtoget altid en bestemt vej gennem den gamle by 
til kirken, og denne skik er kun en enkelt gang blevet fraveget, efter at 
Jejsing i 1936 fik en kortere forbindelse med Hostrup. Et ligtog fra 
den såkaldte Nørregade følger således vejen mod syd til den gamle 
kro, svinger her mod øst og bruger vejen, til den når stationsvejen ved 
Kiers gård. Den nye vej fra den såkaldte Ebbedam langs med afvan
dingsdiget til Hostrup er kun halvt så lang som den brugelige kirkevej.

Pers aften
I svunden tid, helt op til 1921, var det en fast skik i Jejsing, og for

resten også i Rørkær, at »svid Per a e by «eller »svid Per e skæg a« på 
Pers aften. Børnene gik om eftermiddagen fra gård til gård og bad om 
halm. De samledes så ved byens gamle kro, hvor også mange voksne 
havde indfundet sig. Hos kromanden lånte de en tohjulet kærre og 
kørte halmen op på Jejsing banke. Her blev halmen bundet på lange 
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stænger, der om aftenen bares rundt som fakler. Resten af halmen 
blev kastet i bunke og brændt af. De voksne kom sædvanlig også med 
halm eller med en tjæretønde, som gav et smukt og holdbart blus. Når 
ilden var udbrændt, gik hver til sit

I Rørkær tændtes blussene på banken øst for byen.
For 70 år siden gav redaktør Peter Skovrøy følgende skildring i 

»Vestslesvigs Tidende« (nr. 45 af 23. februar 1885). Der gives enkelte 
gamle skikke, der har holdt sig indtil vore dage. Således er det her i 
egnen endnu skik, at man aftenen før St. Peters dag tænder blus og 
bål på bymarkernes højepunkter, for på denne måde at jage vinteren 
ud af byen. Fra den dag af ønsker man altså liv og farver i naturen. I 
aftes den 21. februar, da vejret var så stille og klart, var det ret synligt, 
hvor travlt folk havde med at brænde bål omkring ved byerne. Især 
i Hostrup sogn, og såvidt man kunne skønne, i Jejsing by, udførte 
man med en vis flothed og elegance denne ceremoni. Man så her en hel 
række blus med lige lang afstand imellem hvert. Fra et højtliggende 
punkt i nærheden af Tønder kunne man klokken syv tælle nogle og 
tyve blus.

Midsmerskvost
Midsommerskvost fejredes i tiden før den første verdenskrig med en 
større fest for børn og voksne. Festen holdtes i regelen en lørdag aften, 
altid den, der var nærmest St. Hansdag.

Som festdag brugtes den såkaldte »Ebbedam«, der lå længst mod 
nord i den gamle by. Trekanten forsvandt i trediverne, da vejene her 
blev reguleret, og Ebbedam er nu en del af de to naboers haver. Her 
rejste man på festdagen en stor gren eller et læssetræ, der blev smukt 
pyntet med blomster og kranse. Om eftermiddagen dansede børnene 
omkring midsmerskvosten, og om aftenen tog de ældre fat og festede 
til langt ud på natten. Der blev skillinget til brændevin, som købtes i 
en såkaldt »skæggemand«. Musikken leveredes af Hans Theusen og 
Carl Haase (sidstnævnte døde i tyverne), der spillede fløjte og harmo
nika. Når de blev trætte, var der i regelen andre, der kunne afløse dem. 
Den sidste fest af den art holdtes 1914.
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EN BYGESTEN PÅ ALS
På »Tinggaarden« i Skovby på Als, der tilhører gårdejer Chresten 

Lassen, står en bygesten på gårdspladsen. Det er vistnok den eneste, 
der er bevaret på Als og Sundeved. Gårdejer Lassen har ladet den 
fredlyse under Nationalmuseet.

På billedet ser man stenen foran gavlen på den gamle bindings
værkslade. Den blev i ældre tid brugt, når der var storvask på gården. 
Vasketøjet blev »byget« (banket) på stenen. Den er af granit, med en 
glat overflade og måler 90X 50X 10 cm; den hviler på en sokkel, lige
ledes af granit.

Til venstre for stenen står »æ skrau«, der består af en grenvinkel, 
på hvilken vaskekarret stod, til højre »æ tubænk«, en planke med 
tre ben, der også brugtes til bankning af vasken. På stenen ligger 
»æ klapper« (bygetræ), og ved siden af stenen ser man den gamle 
brønd, der nu er overdækket. Gårdejer Lassen kan endnu huske, at 
hans mor for ca. 70 år siden har benyttet bygestenen.
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På ladegavlen ses en hestesko under taget. En hestesko, helst fun
det, blev ofte anbragt over døre og andre steder. Den skulle bringe 
lykke og velsignelse på gården. Hesteskoen sidder der fra gammel 
tid, den kan betragtes som gårdens amulet.

På nabogården i Skovby, hos gårdejer Jørgen Møller, har der lige
ledes stået en bygesten. Den bestod af en flad sten, hvilende på tre 
bærestene, så den lignede et lille dyssekammer. Denne har gårdejer 
Møller foræret til Frilandsmuseet i Lyngby, hvor den vil få en plads 
på Als-gården — Rudolphs gamle gård fra Stevning, når den en gang 
bliver opført på Frilandsmuseets grund.

Skulle en S. M.-læser kende bygesten af Skovby-typen, vil under
tegnede være taknemlig for venlig meddelelse.

Almindelige fladt liggende bygesten, uden bæresten, kendes flere 
steder. To ligger ved den sydlige gravsænkning ved Sønderborg slot, 
ligeledes findes de ved ruinen af det gamle Østerholm slot, hvor man 
har vasket og skyllet i voldgraven.

J. Raben, 
Sønderborg slot.

Det tyske gudstjenestesprog i Kliplev
Af Hans Vald. Gregersen

I Kliplev sogn blev der fra gammel tid afholdt tysk gudstjeneste 
hver tredie søndag og een gang i hver af kirkeårets tre højtider (jul, 
påske og pinse). Det skete af hensyn til godsherskabet på Søgård, 
der besad patronatsretten til kirken, og har vel været skik og brug 
helt siden reformationstiden.

Godsejer, landråd Hieronymus von Thienens »kammertjener« O. 
F. Wichmann kommer ind på en omtale af dette forhold i et brev fra 
året 1768 til Nicolaus Friedrich Römer, der netop da tiltrådte bestil
lingen som godsinspektør efter Nicolas Heinrich Siebeth. Foranlednin
gen til denne drøftelse var pastor Friedrich Brecklings død året før 
og det deraf følgende spørgsmål, om de tyske gudstjenester skulle 
fortsætte, thi pastor Breckling havde fra året 1760 egenmægtigt und
ladt at afholde de tyske gudstjeneste. Da Søgård ikke blev beboet af 
sit herskab i det lange tidsrum fra Torstensson-krigens dage (1643 
—45) og indtil 1834, da godsejer Gustav Friedrich Güntzel købte god
set, har det nok været mere end småt med søgningen til de tyskspro
gede gudstjenester, og det har vel været baggrunden for den afdøde 
præsts holdning.

Imidlertid kunne det ikke tilstedes at afskaffe det tyske kirkesprog 
på de hævdvundne dage. Det var »Hans Højvelbårenhed Landrådens«
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bestemte mening, skriver Wichmann, at disse skulle bibeholdes, ef
tersom det altid havde været skik og brug («von jeher üblich«) at have 
tysk gudstjenestesprog i Kliplev, indtil pastor Breckling i 1760 og de 
følgende år »aus gewissen Uhrsachen(l)« egenmægtigt havde undladt 
at afholde dem. Der burde dog fortsat holdes tyske gudstjenester til 
bedste for sognets tyskere (»den deutschen Eingepfarrten zum besten«), 
da disse jo også bidrog til præstens underhold (»das ihrige zum Un
terhalt der Prediger å proportion mit concurriren müssen«). General
superintendanten — det var på den tid Adam. Struensee, fader til den 
bekendte Struensee — havde intet haft at indvende herimod, hedder 
det til slut. x)

Hvad har man vel i 1768 ment med betegnelsen »die deutschen Ein
gepfarrten«? Vel sagtens blot tilvandrende fra den danske helstats 
tysksprogede egne, og det har vel på den tid næppe været andre end 
inspektøren i Kliplev og forpagteren på Søgård med deres familie, 
men det gamle Slesvig var også med hensyn til denne sag »usancens« 
land, et område, hvor gamle traditioner blev holdt i hævd. Når gods
ejeren trådte ind for bevarelse af den tyske gudstjeneste, har han 
næppe haft et bevidst nationalt motiv. Det lå ikke for den tids menne
sker. Sandsynligere er det, at han blot har ønsket at bibeholde gamle 
rettigheder, der ville kunne blive af betydning, hvis godset engang ad 
åre skulle blive afhændet til en af hertugdømmets godsejere, der kunne 
tænkes at ville tage fast bopæl på Søgård. Just i de samme år foregik 
der jo også en ret stærk indvandring af adelige fra de tyske lande syd 
for Elben. Muligvis ville Søgård engang komme i hænderne på en af 
disse, og de tyske gudstjenester ville da kunne betyde et plus mere 
for en sådan køber.

Efter treårskrigen blev spørgsmålet igen aktuelt. Men nu var der 
andre tider. Nationalitetstanken havde sejret, og det måtte nu synes 
underligt, at der skulle afholdes tyske gudstjenester midt i et dansk
sproget land. I anledning af pastor H. A. Bays ansættelse i 1851 kom 
det derfor på tale at afskaffe dem, men provst Jep Hansen fra Hjord
kær, der selv havde haft tysk hussprog, idet han havde været gift 
med en professordatter fra Kiel, var imod en alt for pludselig ændring 
af de hævdvundne tyske gudstjenester. Han udtalte:

»Men Hensyn til den Omstændighed ,at vistnok det langt over
vejende Fleertal af Befolkningen i Kliplev Sogn er dansk, kunde den 
tydske Prædiken og det tydske Sprog ved Ministerialforretningerne 
vistnok gjerne bortfalde. Men dog vil det synes mig, at derhos ogsaa 
bør tages et skaanende Hensyn til Patronessen Fru Güntzel, der er 
tydskdannet og skal være en religiøs Frue og elsket af Befolkningen. 
Jeg tillader mig derfor at foreslaae, at der, saalænge hun boer paa 
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Søgaard, foruden den anden af de 3 store Høitiders Festdage, ogsaa 
prædikes tydsk den første Søndag i hveranden Maaned, altsaa 9 Gange 
om Aaret — med mindre Fru Güntzel, hvilket vistnok var bedre, gi
ver Afkald paa den tydske Prædiken — og at Ministeriallia derhos 
forrettes paa Tydsk, om der skulle være nogen, der ønskede dette.«2)

Imidlertid døde fru Güntzel i marts 1852, og pastor Bay forespurgte 
da Regenburg, om han nu uden videre kunne afsige den tyske prædi
ken, som var »en aldeles Uting i denne aldeles danske Menighed«3) 
Skulle der holdes tysk prædiken der, kunne den også lige så godt 
holdes i Skagen, thi der mødte kun 10—12 personer. Regenburg må 
have samtykket, da præsten fra nu af stiltiende ophørte med de tyske 
prædikener, der for øvrigt året før var blevet indskrænket til hver 
fjerde søndag4). Der blev imidlertid aldrig truffet nogen resolution 
om afskaffelsen af de tyske gudstjenester i Kliplev, og da amtmand 
Heltzen snart efter købte Søgård, faldt spørgsmålet foreløbigt til jor
den5).

Efter nederlaget i 1864 blev spørgsmålet om tyske gudstjenester i 
Kliplev kirke dog naturligvis igen aktuelt. Det var ganske vist ikke 
godsherskabet, der rejste kravet, thi Heltzen var stadig ejer af Søgård, 
men derimod den lille kreds af tysksindede, der fandtes i sognet. Ifølge 
en indberetning fra pastor Harald von Neergaard, der var konstitue
ret i præsteembedet, efter at myndighederne havde fået pastor Bay 
tvunget ud af embedet, var gårdejer Jens Peter Storm sognets mest 
aggressive tysker, og han fik da også, endnu inden ulykkesåret var til 
ende, en petition sat i omløb, som krævede tysk indført som guds
tjenestesprog den første søndag i hver måned. Nu var det altså hjem- 
metyskerne, der krævede de tyske gudstjenester, og dette ønske havde 
naturligvis udelukkende et nationalt motiv. Ansøgningen fik ialt 30 
underskrifter, af hvilke det dog må antages, at et par stykker har lig
get under for et vist pres, thi da pastor Karstens i 1865 skulle vælges, 
fik han blot 19 stemmer, mens hans modkandidat, Rönnau, der se
nere kom til Ensted og Bov, måtte nøjes med 3 stemmer — af ialt 157 
valgberettigede6).

x) LA. Søgård & Årtoft godsarkiv. VI Korrespondance vedr. godset: Breve fra 
kammertjener O. F. Wichmann til godsinspektørerne 1742—69, brev 1768 21/5.

2) LA. Ab. amtsarkiv. Journal for de adelige godser 1851 XVI 16.
3) RA. Regenburgs arkiv, brev 1852 15/3.
4) Allen: Det danske Sprogs Historie i Sønderjylland II, 547.
5) H. Hjelholt: Den danske Sprogordning etc., 66.
6) LA. Ab. amtsarkiv. Journal for de adelige godser 1865, nr. 24, 31, 32.
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Cjtimt
FRA SVUNDNE TIDER

SMEDEGILDE I ELSTRUP
Den 23. juni 1857 var proprietær 

Knud Knudsen, Lysholm, til smedegilde 
hos smedemester Hans Henrik Møller i 
Elstrup. Et sådant smedegilde holdtes 
dengang hvert år hos en af smedene i 
Als-Nørreherred og gik på omgang. Her
redsfogeden og alle smede i Nørreher- 
red var med, ligesom naboerne og nogle 
af vedkommende smeds anseligste kun
der blev indbudt. Da Knud Knudsen i 
disse år brugte smeden i Elstrup, blev 
han altså også indbudt af denne. Trak
tementet var som til et bondebryllup, og 
Knud Knudsen har noteret, at gildet 
kostede ham 2 rigsdaler 1 mark. — Da 
smedene i Nørreherred udgjorde et lav, 
og herredsfogeden var lavets patron, 
blev lavsartiklerne oplæst om eftermid
dagen efter bordet.

Kilde: Christian Knudsens samlinger 
til en familiehistorie, VI. bind, side 141. 
Bind VI og VII indeholder en skildring 
af broderens, proprietær Knud Knud
sens liv og virke. De to bind ejes af en 
slægtning i Helsingør, men deres vigtig
ste oplysninger stammer fra den store 
samling dagbøger og regnskabsbøger fra 
Lysholm, som findes hos savværksejer 
Christian Knudsen, Guderup.

Anmærkning: Knud Knudsen, pro
prietær på Lysholm, søn af kromand og 
høker i Ketting Johan Peter Knudsen og 
Christine Margrethe Frost, fødtes den 
30. juni 1819 og døde i Østerholm den 
15. april 1903. Hans hustru Metthea 
Marie Elisabeth Frost, datter af skibs
kaptajn Nicolai Ernst Frost og Else Ca
thrine Frost, fødtes i Nordborg den 29. 
juli 1821 og døde i Augustenborg den 
26. september 1915. Christine Margre
the Frost og Nicolai Ernst Frost var sø

skende. Knud Knudsen overtog Lys
holm som arv efter sin bedstefars bro
der Johan Peter Knudsen, der var barn
løs. Dennes hustru, Anne Johanna, født 
Andersen, var desuden en søster til Ma
rie Elisabeth Frost, som var bedstemor 
både til Knud Knudsen og hans hustru.

Christian Maibøll.

MØLLEKONTRAKT FRA 
DALER 1690

Efter opmålingsprotokollen.
Norden for Daler by på marken er en 

vejrmølle opsat på Niels Kristensens 
ager med en dobbelt vinge og af to 
kværn, en til rug og malt og en liden til 
gryn; kan dog ikke male uden med en 
ad gangen, giver årlig til Schackenborg 
9 tdr. 1 skp. mel. Mølleren forestår selv 
møllen med tilbehør og med alt, holder 
ved lige vingerne udi højhed 17 sjælland
ske alen, stenene nemlig de store l7/s 
alen bred, den mindre P/s alen.

Vesten noget fra møllen haver møl
leren sit hus; bygningen er hans egen og 
fem fag af grunden har han tilkøbt, 
den øvrige bygning står på Niels Krags 
grund.

Schackenborgtjenere lader male udi 
forannævnte Daler vejrmølle.

Efter modelbogen eller beregningen.
Daler vejrmølle, som Iver Mathiesen 

har i fæste, hvortil er ingen ager eller 
eng, holder møllen selv ved lige med 
sten, mål og alt tilbehør, stenens bredde 
er 10 qu. Af Schackenborg er hannem 
tillagt som han skal male for; desfor
uden har han af de fyrsti. og Løgumklo
ster tjenere god søgning.

E. Madsen Gantzel.
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