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Lensgreve O. D. SCHACK
Frisind og retsind præged’ hans færd,
grænselandsfolket vil mindes hans værd
nu og til sene tider.
(Indskriften på mindestenen).

En række kendte adelsmænd har været knyttet til amtsmandsposten
i Tønder, men kun yderst få af de mænd, der i århundredernes løb har
siddet på borg eller palæ og resideret over dette vestlige landområde,
er rundet af Sønderjyllands jord, har været egnens sønner.
Med nogle få undtagelser gælder det, at den indsats, de øvede, er
glemt, og hverken samtiden eller efterverdenen har følt trang til at
hædre deres eftermæle gennem rejsningen af et monument eller ved
opkaldelse af en af byens gader, sådan som den nuværende slægt
pietetsfuldt og i dyb påskønnelse har gjort over for amtmand O. D.
Schack, den adelsmand, der beklædte den ansvarsfulde stilling i en
tid, da der blev skrevet et begivenhedsrigt kapitel af landsdelens
historie.
Det er i januar måned 50 år siden, at lensgreve O. D. Schack som
den tiende af slægten overtog det omfattende grevskab Schackenborg,
der siden 1676 uden afbrydelse var gået i arv fra far til søn.
Han var født den 11. januar 1882 som søn af lensgreve Hans Schack
(død 28. januar 1905) og hustru Henny, født komtesse Lerche (død
1930).
I det stilfulde hjem på Schackenborg tilbragte han en lykkelig barn
dom. En langvarig sygdom, som faderen havde pådraget sig ved et
fald fra en hest, kom dog til at lægge en skygge over hjemmet, og
dette blev bl. a. årsagen til, at der levedes et ret stille, tilbagetrukket
liv på slottet. Der blev tid for Hans Schack til at vie sig de videnska-
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belige sysler, der havde hans store interesse, og greven blev da også en
anerkendt ægyptolog, fra hvis hånd, der kom flere lærde afhandlinger.
Som medlem af provinssynoden havde grev Hans Schack med
mands mod og hjerte taget ordet mod undertrykkelsen af det danske
modersmål, idet han flere gange var gået i skranken for danske sprog
timer i de skoler, hvor der var danske religionstimer. Men ellers holdt
greven sig borte fra deltagelse i det offentlige liv. Komtesse Ellen
Schack oplyser i sin interessante skildring af livet på Schackenborg,
at den faneed, hendes fader som reserveofficer havde aflagt, pålagde
ham en tvang, der hindrede hans nationale frihed.
Kort efter grev Schacks død i 1905 skrev den tyske præst, pastor
Prahl, Gml. Haderslev, tidligere sognepræst i Møgeltønder, en længere
omtale af grevens virke i »Kirkeligt Søndagsblad«, der blev udgivet
af »Provinsforeningen for Indre Mission«, og ret naturligt dvæler
han da ved grevens fortjenstfulde indsats som medlem af kommis
sionen til udarbejdelse af en salmebog for den dansktalende menighed
i Slesvig. Hans kirkelige sans, hans fine sprogfølelse og hans digteri
ske begavelse gjorde ham særdeles skikket til dette arbejde, og pastor
Prahl anfører, at greven valgte at beskæftige sig med de salmer, der
hørte julekredsen til. »Den store glæde, der skal vederfares hele folket,
var grundtonen i hans liv«.
Sønnen, lensgreve O. D. Schack, gled ret hurtigt ind i det offentlige
livs krævende arbejde. Allerede i 1905, efter hjemkaldelsen fra sit
studieophold i München, i hvilken by han også havde indrettet sig et
atelier, og overtagelsen af godset, blev han medlem af Tønder kreds
dag, et hverv, han beklædte, indtil han i 1920 af Den internationale
Kommission blev udnævnt til landråd over hele den daværende Tøn
der kreds.
Greven var ligeledes blevet medlem af Vælgerforeningens tilsynsråd
og ved oprettelsen af Landeværnet i 1913 foreningens sekretær og
kasserer. Ved krigens udbrud blev han sammen med adskillige andre
sønderjyder arresteret og ført til Flensborg, og under hans fravær fra
hjemmet blev der foretaget husundersøgelse for om muligt at finde
beviser for højforræderi, hvilket dog ikke lykkedes. Greven blev løs
ladt, idet man krævede, at han skulle underskrive en loyalitetserklæ
ring.
Da det stundede mod genforeningen, var det greven, der affattede
Vælgerforeningens fyndige afstemningsopråb, og det var ham, der
som sønderjydernes ordfører på den uforglemmelige festdag på Dyb
bøl den 11. juli 1920 gav udtryk for de følelser, der på dette tidspunkt
besjælede hans dansksindede landsmænd, og aflagde det løfte, som
han selv med hele sit hjerte trofast holdt:
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Schackenborg

»Vi skal være dig gode og trofaste sønner og døtre, Danmark, det
lover vi i dag — det giver vi dig håndslag på, kong Christian!«
Det var da også ret naturligt, at det blev grev Schack, der ved gen
foreningen modtog den kongelige udnævnelse som amtmand over det
amt, hvor hans mangeårige virksomhed som kredsdagsmedlem og hans
nøje kendskab til forholdene gav ham de bedste betingelser for at røgte
dette hverv på en tilfredsstillende måde. Han kom da også til at nyde
anseelse og tillid i alle samfundslag i det åremål, det blev ham forundt
at røgte den gerning, gennem hvilken han med sit fine retsind, sin
store evne til at forlige modsatte opfattelser og med sin noble indstil
ling øvede en indsats, der har fået fuld påskønnelse.
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I 1923 indgik grev Schack ægteskab med Karin von Fischel, født
von Schack, datter af grev Ulrich von Schack-Zülow, og under det
harmoniske liv, der levedes på Schackenborg, kom slottet året igennem
gæstfrit til at åbne sine porte. Blandt de mange gæster, der besøgte
greveparret, var også kongefamilien.
Endnu bør tilføjes, at greven som formand for Tønder Landmands
banks repræsentantskab ydede denne god støtte i en vanskelig tid.
Desuden var han fra 1920 medlem af Nationalbankens repræsentant
skab og af Hedeselskabets repræsentantskab fra 1923, medlem af re
præsentantskabet for Nordisk Ulykkesforsikrings aktieselskab, og
for Nordisk Livsforsikring, formand for Plantningsselskabet for Søn
derjylland og viceformand for Landsforeningen til Børnelammelsens
Bekæmpelse.
Det var altså højst forskelligartede krav, der stilledes til ham, men
de blev udført med en sjælden trofasthed, indtil døden, der indtraf ret
uventet den 28. januar 1949, rev ham bort fra det virksomme liv.
En vurdering af grevens omfattende arbejde kom ret til udtryk i de
taler, der blev holdt under afsløringen af det mindesmærke, som by og
amt har ladet opstille i rosenbedet foran amtshuset i Tønder.
Fhv. landstingsmand Hans Jefsen Christensen, der var formand for
komiteen til stenens rejsning, udtalte bl. a.:
»Det var en stor og krævende opgave, der blev lagt på det offentlige
livs mænd i de sønderjydske landsdele efter genforeningen med Dan
mark i 1920. Grænsen var draget på grundlag af folkenes selvbestem
melsesret med et stor flertal af befolkningens stemmer for Danmark.
Der kunne med rette på denne baggrund ventes den allerbedste vilje
til et godt samarbejde på folkestyrets grund om praktiseringen af
dansk lovgivning i landsdelen, såvel på de kommunale områder som i
al offentlig virksomhed og administration. Alligevel var der al grund
til ved udvælgelsen af embedsmænd at tænke på den forskel i udvik
lingen, der havde fundet sted i Danmark og hernede i de 56 år, vi
havde levet adskilt fra hinanden. Det gjaldt om at få mænd i spidsen
for administrationen, der ikke alene havde sin embedseksamen i orden,
men som også havde det videst mulige kendskab til befolkningens ind
stilling og tankegang, ikke mindst indenfor et område som Tønder
amt, hvor der var betydende nationale mindretal i adskillige kom
muner.
Det var under de givne omstændigheder nærmest en selvfølge, at
lensgreve Otto Didrik Schack skulle være amtmand for Tønder amt,
hvis han var villig til at overtage denne betydningsfulde gerning. Det
var en lykke, at grev Schack påtog sig opgaven. Han ejede netop den
store formidlende evne, som denne stilling ville kræve af sin mand
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i tiden fremover, både hvor det gjaldt tilvænningen til de nye sam
fundsformer, som fulgte med genforeningen, den fulde demokratiske
forståelse for det livssyn, som det danske folk var nået frem til, og
som hensynet til det nationale mindretal krævede.
Grev Schack var fuldtud klar over, at den genforening, vi med så
stor glæde fejrede, skulle vi nu leve os ind i på det praktiske livs om
råder fra dag til dag i årene, der kom efter.
Ligeså inderligt, dybt og stærkt han selv følte sig knyttet til Dan
mark, til dansk litteratur og til dansk ånds- og kulturliv, lige så fri
sindet og menneskeligt forstående ønskede han, at det tysksindede
mindretal skulle have kår, hvorunder de kunne leve som fuldt lige
berettigede statsborgere.
Forståelsen for grev Schacks værdifulde egenskaber er slået igennem
og anerkendt i alle samfundslag, også hos det tysksindede mindretal.
Derfor er befolkningen i dag med fra alle sider for at bevare mindet
om denne hædersmand langt ud i fremtiden.
Det er os en stor glæde inden for komitéen, at vi ved bidrag fra
enhver, som vi har henvendt os til, har set os i stand til at bede
direktøren for Det kongelige Akademi for de skønne Kunster, hr. pro
fessor Johannes Bjerg fra København, om at udføre arbejdet, så vi i
dag kan afsløre denne mindesten.
Idet vi lader tæppet falde, vil hans samtid sige med dyb tak i sindet:
Ære være greve O. D. Schacks minde!«

Amtmand Kr. Refslund Thomsen gav en skildring af grevens virke
set på baggrund af udviklingen siden 1920 og dvælede navnlig ved
forholdene under besættelsen:
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»På en dag som denne bevæges jeg ved mindet om mange års sam
arbejde og venskab med grev Schack.
Vi havde i de unge år omtrent på samme tid meldt os til tjeneste i
det nationale arbejde. Det var i årene fra den første verdenskrig.
Schack blev sekretær i Landeværnet, jeg konsulent i Vælgerforeningen.
Efter krigen blev vi på samme dag udnævnt til landråder under Den
internationale Kommission. Vi blev amtmænd samme dag og oplevede
også sammen den dag, da vi havde beklædt vort embede i 25 år. Jeg
tror, vi begge følte det store ansvar, vi gik ind under som amtmænd.
Vi havde jo ikke den grundige skoling som en amtmand af karrieren,
men vi var til gengæld rodfæstet i grænselandet og havde kendskab
til tysk administration, der nu skulle afvikles. Da vore opgaver var de
samme, kom der hurtigt et nært samarbejde i gang, og det varede ved
til det sidste.
I de første år efter genforeningen lagde indførelsen af dansk admini
stration i de sønderjydske landsdele stærkt beslag på os. Og vi havde
de mange forhandlinger med de tyske landråder om forholdenes til
pasning til den nye grænse: grænseovergange, pas- og toldspørgsmål,
gennemskårne ejendomme o. s. v., og når jeg nu tænker tilbage på
denne periode, så synes jeg, at vi i løbet af forholdsvis kort tid fik alle
disse spørgsmål løst — og godt lost.
Også afgørelsen af de mange politimæssige forhold, hvor det dreje
de sig om det tyske mindretal, var dengang henlagt til os. Disse for
hold spillede en stor rolle i mellemkrigsårene. Og vort syn var for det
meste sammenfaldende. I andre spørgsmål — jeg tænker her særlig
på skolespørgsmål — kunne anskuelserne divergere mellem skole
direktionerne i øst og vest. Hvor har vi været optaget af disse proble
mer i alle mellemkrigsår. Og med hvilken alvor er de ikke blevet be
handlet fra begge sider! Der er for mig ingen tvivl om, at vor mindre
talslovgivning efter 1920, selv om den under forholdenes pres blev
tvunget noget ud af sit leje, har sin betydelige andel i, at der under
besættelsen ikke blev rokket ved vor landsdels statslige tilhørsforhold.
I foråret 1940, da det så truende ud, drøftede grev Schack og jeg
ofte, hvad vi skulle gøre, hvis ulykken ramte vort land. Vi var enige
om, komme hvad der ville, at vi måtte blive på vor post og tage kon
sekvenserne. Man kommer uvilkårligt til at tænke på det svar, den
daværende departementchef Regenburg efter krigsudbruddet i 1864
gav embedsmændene i Sydselsvig, da de søgte råd hos ham: »Hver
mand må blive på sin post, så længe det er fysisk og moralsk muligt.«
Under besættelsen den 29. august 1943 stillede værnemagten adskil
lige amtmænd over for det direkte spørgsmål, om de ville føre deres
embede videre, i enkelte tilfælde endog med krav om en loyalitets-
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Mindestenen, som afsløredes d. 28. maj 1954

erklæring. Den udtalelse, grev Schack og jeg i påkommende tilfælde
ville afgive, blev formuleret af grev Schack på den for ham så karak
teristiske måde. Jeg har kunnet den udenad, og den lyder sådan:
»Jeg er beredt til i amtets befolknings interesse at videreføre mit
embede som amtmand i hidtilværende omfang, for så vidt mine kol
leger vil indtage samme stilling, og så længe jeg kan forudsætte, at
dette stemmer overens med opfattelsen hos de danske myndigheder,
som har udnævnt mig til mit embede. Jeg vil respektere den ved be135

sætteisen fremkomne tilstand, men jeg vil forbeholde mig at fratræde
mit embede, når en videreførelse ikke lader sig forene med min stilling
som dansk embedsmand, hvorom meddelelse da vil blive givet.«
Denne erklæring blev senere tiltrådt af alle jydske amtmænd og lå
nok altid i deres tegnebog. Både kongen og rigsdagens samarbejds
udvalg godkendte dette vort standpunkt.
Når jeg tænker på Schack i de mørke krigsår, mindes jeg altid en
bevægelse med hånden hen over panden, og inden han igen slog øjnene
op, sagde han: »Ja, men vi kan bære meget, blot de ikke flytter os
grænsen.« Jeg husker, vi gav hinanden hånden på, at vi altid ville hol
de sammen.
Selv om krigsårenes hændelser og et ansvarsfuldt hverv sled hårdt
på Schack, så ændredes ikke hans grundindstilling til de nationale
problemer hernede, og altid så han de lange linier i det nationale
spørgsmål.
Hensynsfuld og tolerant, sådan var grev Schack, socialt eller natio
nalt. Det kunne til tider give ham et skær af ubeslutsomhed, at han
altid så alvorligt og lidt omstændeligt søgte frem til, hvad der i hans
øjne var retsindigt.
Han, som altid ville fare med lempe, passede ligesom ikke ind i den
stormfulde tid efter befrielsen. Den skarpe vind, der blæste over Nord
slesvig og ligesom fejede al tolerance bort, tog vejret fra ham. I hans
øjne var det ikke blot menneskeligt, men også viist at vise overbæren
hed i sejrens stund, og det glemte man. Det var hans store skuffelse.
Et langt livs erfaring havde formet hans grænsepolitiske syn, og det
var dyb alvor for ham, at vi skal være her, alle, både retfærdige og
uretfærdige.
Det var jo netop her i Tønder, kong Christian i 1920 sagde de ord,
der ligesom også var Schacks ledestjerne: »Der er faret hårdt frem
mod danskerne her, men der er et gammelt ord, der hedder: Man skal
ikke gengælde ondt med ondt,« — og det falder naturligt sammen med
den danske folkekarakter at følge dette ord. »Jeg kunne tænke mig,«
sagde kongen, »at der fandtes lykkeligere ting at tænke på nu end at
mindes uretfærdigheden. Jeg vil bede Dem glemme gammelt had og i
stedet for tænke på fremtiden og arbejdet.« Det var vise ord.
Mindestenen her ved alfarvej taler da til os om en mand af høje
idealer, en mand, der i vort folks store øjeblikke værdigt tolkede det,
der bevægede alle hjerter, men den taler også til os om et følsomt med
menneske, stærkest i det milde, en mand, der med trofast sind satte al
sin gerning ind, Danmark på dit alter.

Få har dog haft en så nær tilknytning til greven som hans trofaste
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ven, amtsskolekonsulent Svendsen, der i over et kvart århundrede stod
i det bedste samarbejde med ham. I de varmtfølte ord, amtsskolekon
sulenten ved mindefesten bragte, bekræftedes dette på det smukkeste:
»Med vemod i sindet er jeg i disse dage gået forbi det sted, hvor
man var i færd med at rejse et monument for lensgreve Schack. Det
forekom mig at være som et punktum, der blev sat for en vigtig perio
de inden for den landsdels udvikling, medens en ny tid er i færd med
at oprinde.
Mine tanker er da gået tilbage til det samarbejde, ja, det trofaste
venskab, som i mange år havde knyttet mig til greven ved udøvelsen
af hans vidtomspændende og indgribende virksomhed.
Det betragtedes af dette amts befolkning som en selvfølge, at det
blev lensgreve Schack, der i 1920 modtog kongelig udnævnelse til
amtmand i Tønder. For greven var dette embede kun en naturlig
fortsættelse af slægtens adkomst herude. Når man sysler med vester
egnens historie fra de sidste århundreder, vil man i kontrakter og skø
der møde en godkendelse af grevskabet på Schackenborg. Den tog
sigte på alle forandringer, der agtedes foretaget med gårdenes skik
kelse, det være ved salg, mageskifte eller udskiftning. I 29 af Vest
slesvigs sogne stod et stort tal af jordejendomme tidligere i fæstefor
hold til grevskabet Schackenborg. Fra gamle dage indtil afløsningen
har greverne på Schackenborg på en måde været medvirkende ved
mangfoldige slægters skæbne og således levet i nær tilknytning til
egnens befolkning som øvrighed. Dette var vel en af grundene til, at
man i 1905 valgte den unge lensgreve ind i Tønder kredsdag. Han var
jo ikke nogen fremmed og viste på forskellig måde, at han både var
sindet og også evnede at varetage sine medborgeres tarv. Derfor kunne
han også med større kendskab til forholdene end nogen anden her
udefra straks røgte det meget krævende hverv som amtmand i Tønder
efter 1920.
Lensgreve Schack beklædte stillingen som formand for Tønder
amtsskoledirektion indtil sin død, og som forretningsfører for direk
tionen i alle disse år, tillader jeg mig at mene, at jeg bedre end de
fleste er i stand til at udtale mig om lensgreve Schacks indsats på dette
område, som greven selv betragtede som den vigtigste del af sin
mangesidige virksomhed. Greven blandede sig ikke i de utallige små
ting og gnidninger, som kunne opstå under varetagelsen af denne stil 
ling, men han deltog med storsyn i alle vigtige afgørelser, der ofte
kunne tjene til afspænding, hvor delte meninger mødtes og brødes.
Han havde selv sine meningers mod, men fremsatte dem på en måde,
der skabte tillid og respekt for hans opfattelse, og det er med glæde,
jeg mindes dette samarbejde. Det var præget af grevens udprægede
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retfærdssans. Det blev til tider til daglige samtaler, og jeg står i den
dybeste taknemmelighedsgæld til greven, fordi jeg derved fik en så
nøje tilknytning til denne ædle skikkelses værdifulde menneskelige
egenskaber.
Det hændte ofte, at vore forhandlinger fortsattes på Schackenborg
— især når ministre eller højtstående embedsmænd fra undervisnings
ministeriet kom på besøg. Det var fornøjelige og tvangfrie sammen
komster, hvor vi også fik lejlighed til at se, hvilken betydning det
havde, at lensgrevinden i alle forhold stod trofast og forstående ved
sin mands side.
Og jeg husker de mange køreture, vi foretog sammen til indvielse
af nye skoler, der hver gang var en festlig begivenhed i sognet. Det
kunne ske om foråret forbi vårgrønne marker eller langs sensommerens
høstagre af en bugtet oldtidsvej. Greven yndede ikke ved en sådan
lejlighed straks at holde en officiel tale, men inspireret af landskabet,
vi havde set, og af den festlige stemning tog han ordet til sidst, og
talen vidnede altid om hans rige ånd og dybe følelse. Det kunne virke
gribende, når han så sluttede med at foreslå: »Kongernes konge.«
»Lensgreve Schack var en adelsmand af byrd og sind. Det blev med
rette sagt ved hans død, at hans dåd havde skabt historie. Hans færd
vil blive bevaret i vor landsdels annaler med ærbødighed til sene tider
som hans navn, der er hugget i monumentet skal vidne for kommende
slægter om hans betydning.«
Chr.

De 16 mænd i Haderslev og deres vedtægter
Af Olav Christensen.

I 1500-tallet forekommer der i flere af Danmarks byer en repræsen
tation for borgerskabet, der var valgt på et bredere socialt grundlag
end rådet, idet den også talte håndværkere blandt sine medlemmer.
Også enkelte sønderjydske byer havde på et meget tidligt tidspunkt
sådanne borgerudvalg, Flensborg endog allerede i slutningen af 1400årene; men de blev dog først almindelige i Sønderjylland i 1600-tallet.
Disse udvalg kaldtes indtil omkring 1700 efter deres størrelse 16 mænd
eller 24 mænd, senere almindeligvis deputerede borgere eller deputeret
kollegiet. De 16 mænd havde en vis besluttende myndighed i økono138

misk henseende, og det var en hævdvunden regel, at rådmændene blev
valgt ud af deres midte.
I Haderslev by var tallet på deputeretkollegiets medlemmer 16.
Byen var delt i 8 kvarterer, 4 i den nye bydel og 4 i Gammel Ha
derslev, og hvert kvarter har sikkert valgt 2 mand. Tallet er der
med blevet 16, og de kaldtes da også slet og ret de seksten eller1
på rådets dengang officielle sprog, nedertysk »Sösteiner«. Dr. Achelis
anfører i sin bog Haderslev i gamle dage i fortegnelsen over de depu
terede borgere1 en enkelt fra tiden før 1630, nemlig Karsten Snider, der
skal have været medlem af borgerkollegiet allerede i 1588. Selv om vi
iøvrigt intet kender til denne institution i Haderslev før efter 1630,
kan det dog næppe betvivles, at der har eksisteret et sådant kollegium
her på så tidligt et tidspunkt. De manglende oplysninger skyldes sik
kert kun, at rådstuearkivet er brændt i 1627, og at kilderne før dette
år derfor er yderst sparsomme. Også fra 1600-årene ved vi kun lidt om
de 16 mænd; men i rådstuearkivet2 ligger to dokumenter, der mærke
ligt nok ikke er omtalt i Achelis’s ovennævnte bog om Haderslev; men
som kan fortælle en del om denne institution i den gode stad Hader
slev.
Dokumenterne, der er affattede på dansk, fortæller os først og frem
mest, at den menige mand i Haderslev — de 16 mænd var som nævnt
repræsentanter for et bredere udsnit af borgerskabet — ikke alene talte
dansk, men så sent som i 1689 også har benyttet dansk som skriftsprog
i modsætning til rådet, der allerede 250 år før i 1444 var gået over til
at bruge nedertysk som sit officielle retssprog. Da dokumenterne der
for er vigtige kilder til oplysning om det danske sprogs stilling i Ha
derslev i slutningen af 1600-tallet, gengives de ord- og bogstavret.

Det ældste, fra 1678, er en
Memorial till
Edle Højachtbahr och welwise H. H. Borgermester
och Raad

Som Eders welwisshed, Nochsom er bewust, at wij Sexten haffuer tilfoern wered begierendess til oss i det Sexten Taell, nogle aff woris bor
gerschab Efter gammel schick och brug, saa bede wij hoss Ederss velwisshed paa det wenligste, at den gammelle brug matte tagess vdi acht,
och oss samme borgerschab Matte forvndess, som for en Roem thid
siden er Indgiffuen
1) Haderslev i gamle dage II, side 428.
2) Cod. 33: Haderslebiensia. Tom III, pag. 40 og 60.
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Nemlig Her vdi Byen
Gammelhaderschleff
Peder Terp
Nielss Hørliick
Iffuer Pederssen
Laurtz Jacobssen
Jacob Nissen
Hinderich Schüdt
som det nu en Langsommelige thid haffuer henstanden och ingen till
oss bekomet, Saa er hermed woris Tienestwillige begiereng, wii matte
udaff diesse forberørte Pehrsoner till woris Sexten Tael bekomme. Saa
mange denne gang schall erwelless paa det at di icke beschimffes wortill wii oss forlade, och forbliffuer hermed Ederss Thienestwillige
Anno 1678
Semptlige Sexten her
den 16 Febr.
vdi Haderschleff
Vi ser heraf, at de 16 mænd i længere tid ikke har været fuldtallige,
og at de tilsyneladende allerede tidligere forgæves har anmodet rådet
om at få udpeget nye medlemmer blandt de af dem indstillede borgere.
Nu lykkes det at få rådet til at udpege de nye medlemmer; men det
synes som om det ikke ganske har fulgt de 16 mænds indstilling, idet
der den 23. februar 1678 foruden tre af de foreslåede borgere, nemlig
Peder Terp, Iver Petersen og Laurids Jacobsen desuden vælges en fjer
de Wilhelm Raben3. Af indstillingen ses det endvidere, hvorledes de
16 mænd ikke vælges for de forskellige bykvarterer; men at man til
syneladende kun har skelnet mellem de to bydele, det ny Haderslev,
som slet og ret betegnes ved »her udi byen«, og Gammel Haderslev,
de 4 kvarterer nord for Gravene.
Det andet dokument er mere interessant, det er nemlig en
Copia af dij Sechstens Vedtegt.
Anno 1689 d. 15. martij haffuer vij Vnderschreffne Sechsten under oss
selffuer oprettet udj Jessu Naffen denne veedtecht och Forening som
effter folger
For det forste anlauer vie med huer andre nehrsom vie blieffuer tilsagdt udaf voris velviesse H. B.4 och Raad eller udaf voris formand,
at schulle mode, straxe at effterkomme ved det klochenschlett, dersom
en Stund er offuer at hand iche erschren, schall hand giffue 8te szelling
sieger 8sz det vere sig vehm det vehre kand och straxe til formanden
at erlegge til Compagniets Beste, untagen hand er louligen undschylt,
at Gud hannem hafe hiemsøgt paa sin Sotte Seng, eller og udi hans
geschäffter maa Vere forreist, huilchet hand schall lade sig undschylde
til formanden ved hans Eed i Samptl Sechsten Nerverelse, og dersom
formanden icke tilstede er, schall di dette effterkomme ved dend hand
dertil forordner,
Achelis a. a. II, side 429.
4) Herr borgmester.
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2
Dersom nogen det vere sig huem det Vere kand, til Byens Beste kand
opsøges eller høres, schall di Vere forpligt effter Voris Eed at afgifue,
og dend Eene med dend anden at Staa og gaa paa Byens Veigne, og
Enhuer sin anpart, Som herudi eller ogsaa udi Voris Compagnie blifuer fortært, at Svare, hand maa Vere forreist eller icke, og dersom
noget passerer Vdaf Voris H. B. og Raad imod Voris Commission os
witterligt som forhen er passerit, Iligemaader imod at Staa og Svare sin
anpart som forbehørt er i denne Articuell

3
Schall en huer holde ved sig Self, huad som udi Voris forsambling
passerer ved en Tønde øll Straff, og 4 sz 1 till di fattige. Befindes Sig
Saa at En udaf Voris Midde Lader sig formelde udi andre Compagnier
eller forsambling, schall Ansees Ligesom en Forrædder, og hereffterdagss Vnder oss Sielf icke kiendes i Voris Compagnie, med minder
vij Sambtl hannem det tilgifue will, dog Straffen herudi forbeholdes
i allemaader, huad hand blife tilkiend, Straxe schall erlegge og Betalie
Vden nogen Modsigelsse,
4
Dersom nogen udi Voris forsambling sig Vnderstaaer, med Magt
V-fornufftige ord eller som Sig icke anstaar, schall twende udaf Voris
Midde af formanden dertil forordness der udi at kiende og dømme
huad Straff di derfoer schall erlegge Vden nogen Modsigelse, ved ære
og Redligheds fortabelsse.
5
Befindes nogen Borgere, Voris Med Brødre at angriffue med U-forstandige Ord paa Byens Veigne, Anlangendess Schatter eller Indquartering, som wi hafe Veret ofuer Verendes Anlofe vi Under oss Sielf,
dend Eeene med dend Anden at will bistaa. Naarsom det Louligen
kand Bewisses, til Sagsens Vddrett, og Saadan V-forstandige Mennischer at hafue Straff paa, huilchet med Rette Børss at Vere, og Vdaf
Byens Casse Børss at Betalies huis ombkostning derpaa anvendes for
medelst di os icke allene angifuer, Mens Voris H. Borgm. og Raad
effter Commissions indhold,
6
Om vi udi Kircken icke erschiner effter Loulig Citation, og hafe Sig ei
Loulig ladet Undschylde som forberørt, schall derfor Liede og Straffes
som den første Articuell formelder Og huiss Brøede der falder, schall
Vere forfalden udi Voris Compagnie till Beste, og dermed at giøre og
Lade som os Sielffe Siunlig vere kand,
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Att denne oprettede vedtegt, holdes og effterkommes schall ved Voris
goede troe og Loffue, haffuer vi mer huer andre Vnderschrefuen, og
at holde Saa lenge vi i denne Stand er ved Ære og Redlighed, Actum
Haderssief ut Supra
Lorenz Jacobsen m.m. Henning Feddersen
Hinrich Krusse
Jens Olessen
Jorgen Berttelssen
Rassmus Lorendsen
Thomas Biørn
Jochim Rewendt
Casper Tehde
Pauel Madtzen
Key Mussman

Dette dokument er ganske vist dateret den 15. marts 1689, men da
Thomas Bjørn, Jochim Rewendt, Paul Madsen og Kai Mussmann først
blev valgt som deputerede den 4. december 1691, og da der blandt
underskriverne savnes 5, nemlig Peder Terp, Thomas Petersen, Jacob
Nissen Lunding, Gosche Hansen og Jens Post, som var medlemmer i
1689, men fratrådte i tiden mellem 1690 og 1692n, kan kopien derfor
først være udfærdiget tidligst i 1692.
Vi får i dokumentet oplysning om, at de 16 mænd havde mødepligt,
gyldig grund til at blive borte fra møderne var kun sygdom eller bort
rejse fra byen i forretningsanliggender. De havde tavshedspligt, måtte
ikke være medlemmer af andre kompagnier eller forsamlinger og skulle
optræde sømmeligt, måtte ikke bruge magt eller grove ord og skulle
stå hinanden bi, hvis de, når de på byens vegne var beskæftigede med
skatte- eller indkvarteringsspørgsmål, skulle blive angrebet af nogen
borger, ligesom de skulle give møde i kirken. Overtrædelser straffedes
med bøder, dels til kompagniets bedste og dels til de fattige.
Dr. Achelis har som nævnt givet en fortegnelse over de deputerede,
men da han tilsyneladende ikke har været opmærksom på skattelister
ne0, der blev ført af en rådmand og en »sekstender«, og som bærer
påtegning om, hvilken rådmand og »sekstender«, der forestod opkræv
ningen i det pågældende år, har vi her en værdifuld kilde, hvorefter
listen over de deputerede for de første årtiers vedkommende kan
suppleres med følgende navne:

Jesper Lorentsen, forestår opkrævningen 1631, 1636 og 1639,
Oluff Hansen 1631, måske identisk med Oluf Schumacher 1639, 1641
og 1646,
Barthold Petersen 1632, 1636 og 1638,
Jesper Hansen 1632,
Baltser Schmidt 1633 og 1637,
Thomas Schmidt »in Oldthadersleff« 1633 og 1639,
5) Achelis a. a. II, side 429.
ß) Haderslev rådstuearkiv: Ada XVIII II, 3 B.
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Jacob Jaspersen 1634,
Andreas Jacobsen »in
Detleffsen 1648, Poul
sen Schumacher 1659,

Nis Hywadt 1634, Gesske Schomacker 1639,
Oldthad.« 1643, Hans Christensen 1643, Søren
Nielsen 1650, sikkert identisk med Poul Niel
Nis Raben 1651.

Familiebilledet i Majbølgaards forstue
(Tilknytning til slægtshistorien side 120)

De voksne personer er: Ingeborg, datter af kådner Peter Hansen
Kræmer og Anna Pedersdatter, døbt i Ketting den 28. november 1697,
død den 13. november 1771, og hendes mand, slagtermester Jacob
Jacobsen Wrang, søn af selvejerbonde Jacob Jørgensen Wrang og
Anne Kirstine Hansdatter i Stolbro, Egen sogn, født 1707, død den 1.
juli 1773. De fire børn er fra venstre til højre: Ingeborg Knudsen, født
den 1. december 1763 i Ketting kro, død den 19. oktober 1767; Knud
Knudsen, født den 17. september 1761, død som kromand og høker i
Ketting den 5. juli 1793; Anne Knudsen, født den 16. maj 1758, død
af børnekopper den 23. december 1765; Jacob Knudsen, født den 8.
oktober 1759, død den 10. december 1763. (Børnenes forældre: Johan
Peter Knudsen, kromand og høker i Ketting, og Anne Kirstine
Wrang).
Chr. Maibøll
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CjlLmt
FRA SVUMDME TIDER
ET PAR RØSTER OM NOVEMBER
DAGENE I 1863.

Blandt de ledende danske embedsmænd i Tønder i tiden mellem krigene
var fysikus F. F. Ulrik en af de mest
fremtrædende. Af eftertiden er han vel
blevet mest kendt for sin modige hold
ning i 1864. Mens alle de andre danske
embedsmænd skyndsomt søgte bort fra
de ophidsede tysksindede tøndringer,
forblev han på sin post, skønt han na
turligvis derved udsatte sig for en del
chikanerier, idet hans förbliven var man
gen en slesvigholstensk »Tonderaner«
en torn i øjet.
Krigens gang viste ham imidlertid,
hvor det bar hen, og han sendte da sin
omgangsfælle gennem mange år, her
redsfoged C. A. Kiær, der var en af de
bortrømte, følgende brev, som ganske
utilsløret viser de nationalliberales le
vende utilfredshed med Christian IXs
trinbestigelse den 15. november 1863.
Brevet, der nu findes i Regenburgs pri
vatarkiv, er dateret Tønder d. 6. 9. 1864
og lyder kort og godt:
»Nu har jeg omsider bestemt mig til
at opgive Tønder; jeg har nu indset, at
jeg ikke vil kunne faa mit Brød her
uden daglig Ærgrelse, og jeg vil ikke
lade mit Sind forbitres deraf. —
Det har vist lange Udsigter med Fre
den, og jeg synes i Aviserne ovre fra
Dem at spore en noget bedre Luftning;
men Systemet af 15de November maa
bort; havde vi, som jeg i sin Tid i Spøg
foreslog, faaet Hamselv (^: Chr. IX) til
Grækenland, saa havde vi været fri for
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megen Kvide. De maa nu tro mig eller
ikke, saa har vi, trods al Elendighed
og Jammerlighed derfra, ingen anden
Fremtid end Norden. Nutidens sejrende
Idé er Nationalitetsprincippet, og vi maa
helt og holdent hengive os til den. —«
Det sidste var saa sandt, som det var
skrevet, men hvad Ulrik ikke forudså,
var, at 1864 tillige betød dødsstødet til
skandinavismens idé om en politisk sam
ling af de nordiske folk. Tanken om
den svensk-norske konge, som hersker
også over Danmark, måtte for stedse
skrinlægges.

★★
På samme tid har en anden af Søn
derjyllands fremtrædende mænd givet
udtryk for sit syn på de begivenhedsrige
novemberdage i året 1863, og det er in
gen ringere end den daværende amt
mand over Åbenrå-Sønderborg amter,
kammerherre Heltzen, der var en ivrig
tilhænger af helstaten og derfor i mod
sætning til fysikus Ulrik så med alt an
det end blide følelser på de national
liberale og deres politik i 1863. Følgen
de udtalelse kunne tyde på, at han end
og har ment, at kongen ikke burde være
veget tilbage for et statskup. Dersom
man kan fæste lid til den hidtidige Dybbøl-præst Fr. Bülows erindringer fra
krigsåret (trykt i »Museum« 1896, I) skal
han have sagt: »Om der også havde
flydt noget blod i København, det ville
have sparet meget blod her på dette
sted!«
H. V. G.
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