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Et herregårdsbryllup på Als 1790
Ved Chr. Maibøll
Anno 1790 den 21. oktober blev Johan Peter Knudsen af Ketting og
Anna Johanne Andersen fra Gammelgård ifølge kongelig dispensation
ægteviede i huset uden foregående trolovelse (Ketting kirkebog).
Brudgommen Johan Peter Knudsen var en søn af kromand Johan
Peter Knudsen og hustru Anne Christine Wrang i Ketting, hvor har?
fødtes tirsdag den 18. oktober 1768. Han besøgte først skolen i Ketting
hos degnen Johan Bartholin Bruhn, der undertiden kunne være streng
nok; de sidste to år gik han til Augustenborg for også at lære lidt tysk
og få en bedre undervisning hos den duelige skolelærer Nikolaj Jørgen
Markussen. Efter konfirmationen drog Johan Peter til Stolbro for at
lære landvæsen hos sin moders søskendebarn Jacob Jørgensen Wrang,
der ejede en stor bondegård på 90 tønder land. Derefter kom han i lære
hos gartner Gotfred Hunæus, Augustenborg, der var en dygtig mand
i sit fag. Her blev han i tre år, og forældrene holdt det nu for rigtigt, at
han gjorde en rejse til udlandet for at se sig om. Mesterens anbefalings
brev haves endnu og er meget rosende. Bestemmelsen var, at han skulle
gå til Holland for i Haarlem at uddanne sig videre i blomsterfaget.
Hans randsel var allerede pakket, og moderen var ikke videre glad ved
tanken om den lange rejse til det fremmede land. Men som afskeds
timen nærmede sig, kom en dag degnen Lorenz Nikolaj Klausen fra
Sottrup ind i kroen, da han kørte om for at besøge sin svigerfader,
degnen Johan Johansen i Hagenbjerg. Klausen spurgte da i spøg sin
slægtning, krokonen, om hun ikke havde lyst til at købe en gård i
Brunde ved Aabenraa. Denne gård ejedes af en brav og skikkelig
mand, en hr. Dörcks, søn af præsten Johan Fr. Dörcks i Læk. Sammen
med degn Klausen rejste de to brødre Knud og Johan Peter til Brunde
for at tage gården i øjesyn. Gården stod dem an og købtes for 5000
rigsdaler plus aftægt til hr. Dörcks.
Johan Peters moder var særlig glad ved denne handel, da hun så
beholdt sønnen hjemme på egnen, og hun ville gerne udruste ham med
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2000 rigsdaler. Resten måtte hans vordende kone medbringe, og mode
ren påtog sig at skaffe sønnen en pige, der ville være passende til
ham. Hendes tanker faldt straks på forpagter Nikolai Ernst Andersens
yngste datter Anna Johanne Andersen på Gammelgård. Hun måtte
være den rigtige kone for sønnen; hun var rig, god og ikke fin og for
nem, men derimod vant til huslighed og god orden. Da forpagter An
dersen hver søndag tog op til Ketting kirke og plejede at spænde fra
i kroen, kaldte hun ham en dag ind i det lille værelse bag skænke
stuen for at drøfte sagen med ham. Hun indledte med at fortælle, hvor
ledes der engang havde været tænkt på et frieri mellem ham og hende,
men det blev jo ikke til noget; hvis han ikke havde noget imod det,
kunne det nu ske med deres børn, og derpå forklarede Anne Christine
Knudsen ham sin egentlige hensigt. »Jo, for røving kan der så,« sva
rede han; hendes søn kunne jo komme ned og se hans datter, og så
kom den ting nok i orden, hvis de syntes om hinanden. Aldeles ube
kendt for hinanden kan de ikke have været, da de boede i samme
sogn, var mødtes ved kirken og vel også på Østerholm, hvor Anne
Johannes faster Kirsten Andersen ved sit ægteskab med gartner Stef
fen Petersen havde været besvogret med familien i Ketting. Knud og
Johan Peter rejste så en dag til Gammelgård for at se, om hans til
kommende brud stod ham an. Fatter Andersen lod dem straks begge
gå alene ind i et lille sidekammer, for at de i enrum kunne afgøre »mel
lemværendet«. Da de begge af naturen var stille og tilbageholdne, er
der vist ikke blevet vekslet mange ord imellem dem, men sagen var
bleven afgjort i al korthed; thi da døren lidt efter gik op, kom de begge
ud og erklærede, at nu var de blevet enige om den handel og modtog
de tilstedeværendes lykønskninger, da alle var glade ved dette parti.
Nikolaj Ernst Andersen var fra 1762 til 1768 forpagter af Østerholm
herregård og fra 1772 til 1793 forpagter af Gammelgård.*) Da Øster
holm den 28. juni 1768 blev solgt og udstykket, købte han stamparcel
len med al den jord, der hører til gården Lysholm. Anne Johanne An
dersens fødselsdag kendes ikke, men da hun døbtes 6. søndag efter
trinitatis 1768 (10. juli), må hun være født på Østerholm gamle herre
gård. Da landsbyskolen lå langt borte, holdt N. E. Andersen, ligesom
andre forpagtere i hin tid, huslærere til børnene. Efter konfirmationen
kom Anna Johanne, ligesom de to ældre søstre, til Sønderborg for at
lære syning og andet håndarbejde; de boede da hos faderens gode ven,
købmand Johannes Spang, hos hvem de plejede at tage ind og handle,
når de kom til byen.
*) Nicolai Ernst Andersens hustru Dorothea Marie, datter af skipper Iver Chri
stensen Bonde i Karlshøj, Asserballe sogn, og hustru Maren Christensdatter, var
død omkring nytår 1789, begravet i Ketting den 6. januar.
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ForpagterboUgen ved Gammelgaard, Ketting sogn

På Gammelgård blev der truffet store forberedelser til brylluppet og
til modtagelsen af de mange udensogns gæster. Nicolai Ernst Andersen
brugte ikke bryllupsmand (kåstmand), som det ellers var skik ved
bondebryllupper, men skrev selv en mængde breve, som hans kusk
Niels Hansen red omkring med for at indbyde slægt og venner til
festen. Et sådant brev, skrevet til hans slægtning, møller Christian
Hansen, Østerholm, er bevaret og har følgende ordlyd:

Til Velagte Christian Møller
ved Østerholm.
Hoistærede gode Ven og Broder!
Da det har behaget den alvise Gud at stifte et kjærligt Ægteskab
med velagte unge Person Peter Knudtzen af Ketting og min yngste
Datter Jfr. Anna Johanna Andersen, og vi til det sammes Fuldbyrdelse
ved en christe: Copulation haves berammet førstkommende 21de Oct.:
som er Torsdagen efter 20de Trinitatis Søndag. Saa er min tienestvenligst Anmodning og Begiering til gode Ven og Broder samt elskende
Familie, at de samme dags Formiddag Kl. live slet, ville beære os med
deres gode Nærværelse her paa den Hoifürstelige Gaard Gammel
gaard, og efter denne Gudelige Forretning lade dennem opvarte med
et lidet Middags Maaltid.
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Saadan Æresbevisning, skal forpligte os til i alle mulige Maader at
være redebon til aid Gientieneste. Da jeg imidlertid har den Ære at
forblive
Deres tienestskyldige Tiener
Nicolai E. Andersen

Gammelgaard d. 15de Oct. 1790.
Den 21. oktober indfandt sig da den talrige brudeskare på Gammel
gård. Af gæsterne nævner Christian Knudsen følgende familier: fra
Nordborg: Jes Thomsen, Andersen, Brorsen, Jens Krog, Peter Hansen
Hollænder, Jokum Fr. Frost og Klaus Jepsen; fra Hagenbjerg: pastor
Nyland, degn Johan Johansen og møller Jørgen Petersen; fra Sven
strup sogn: Christian Frost den yngre og J. Thomsen fra Hartspring;
fra Egen sogn: pastor Peter Mortensen Reimuth, Jes Juhler og møller
Christian Hansen fra Østerholm; Jacob Wrang af Stolbro med flere
familier i Stolbro og Dyndved; fra Ketting sogn: provst Morten Reenberg With, degn Johan B. Bruhn, familien Knudsen, forpagter Jacob
Autzen fra Gundstrup og flere familier fra Gammelgård, fra Notmark
sogn: pastor Jørgen Petersen With; fra Asserballe pastor Hans Mor
tensen Reimuth og en del familier af brudens slægt i Notmark og Asserballeskov, fra Augustenborg: bager Thomsen, staldmester Schnack,
overinspektør Matthiesen med flere fra øvrigheden, forpagter Boy
Boysen fra Majbølgård, kromand Frederik Petersen, Bromølle, for
pagter Hans Peter Boisen fra Werthemine, Petersens fra Rumohrsgård foruden andre forpagterfamilier fra Als og Sundved; fra Sønder
borg: deputeret borger Johannes Bock, købmand Johannes Spang og
møller Otto Hinrich Thiesen foruden flere.
Bruden blev pyntet af provst Morten Reenberg Withs datter Lovise,
der var gift med kapellan Jørgen Petersen With i Notmark, og en
af pastor Reimuths ugifte søstre i Asserballe. Hun var blevet friseret
af parykmager Roll på Augustenborg; hendes hår var sat op i en top
med pudder og andre fine sager, og derover bar hun en lille grøn krone
med blomster. På bryllupsdagen var hun iført en sort silkekjole, om
søndagen bar hun derimod en smuk atlaskes, hvid i bunden med
grønne striber og små røde blomstrer. — Brudgommen var iført sorte
klæder: kjole og knæbukser af klæde, strømper af silke og sko med
spænder. Det var et smukt, ungt par. Pastor Augustinus Meldal, den
gang kapellan i Ketting, holdt en kort brudetale i huset.
Da brudens moder var død, og brudgommens moder undskyldte sig,
havde madam Mette Cathrine Petersen på Rumohrsgård den ære i alle
dage at repræsentere husmoderen: hun gik med nøgleknippet og an-
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H. H. Jessens svigerdatter fru Rita
]essen. Æblebjerg, i Anna Johanna
Andersens brudekjole fra 1790.*)

ordnede alt i køkkenet. Det finere selskab spiste i salen og blev bevær
tet med flere udsøgte retter, som en kok fra Sønderborg havde fremtryllet: suppe, postejer, flere slags steg og kager foruden andre retter.
Loen var smukt overtrukken med lagener og pyntet med blomster; her
sad de mange bøndergæster, der fik samme opvartning som til et andet
bondebryllup. Om eftermiddagen og aftenen dansede man i to sale;
hele Sønderborg musik, 10 til 12 mand, under ledelse af den privile
gerede bymusikant Peter Hinrichsen, spillede, og de forskellige, den
gang brugelige danse: menuet og flere engelskdanse, opførtes. Brud
gommen dansede så at sige ikke, da han lige så lidt som sin yngre
broder Jørgen (senere præst) havde lært dette; derimod dansede
bruden meget, og det samme gjaldt den fra København hjemkomne
svoger Jacob Knudsen.
Den første dags bryllup stod om torsdagen, og da de nygifte om
søndagen som unge folk gik til kirke, fulgte brudeskaren med, og der
efter holdtes anden dags bryllup. Da man kom hjem fra kirken, havde
bruden tabt sin ring, blev urolig og holdt det for et ilde varsel; hendes
svoger Jørgen Knudsen søgte og fandt den i vognen, hvorover hun
blev meget glad.
*) Brudekjolen, der er velbevaret, ejes ligesom en anden fra omtrent samme tid af
frøken Marie Knudsen, Guderup.
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I brudegave fik de en hel mængde sølvtøj, deriblandt henved fem
dusin spiseskeer og fire eller fem potageskeer. Det var et meget mun
tert bryllup, hvor alle morede sig fortræffeligt.
Fatter Andersen viste sig her i al sin glans og herlighed og lod se,
hvad han formåede; det var da heller ikke mere end billigt, da hans
datter efter moderens død havde ledet den store husholdning, og da
hun gjorde et godt parti, var der al grund til at fornøje sig.
Ligesom sine to ældre søstre fik hun også et svært udstyr: to store
linnedskabe med forgyldte vindrueklaser og andre forsiringer; tre
store dragkister med skabe og snitværk på, alt af eg og forsynet med
en masse linned og andet tøj, fem til seks senge foruden folkesenge; to
sæt højryggede stole, et dusin af hver slags, syv til otte lænestole,
hvoraf flere med udskåret arbejde, en meget stadselig klokke med
sangspil, en mængde kobber- og vintøj foruden alt andet henhørende
til køkken, bryggers og mejeri. Af penge fik hun foreløbig 2000 rigs
daler, så at de med mandens egne 2000 rigsdaler kom til at sidde for
en gæld på 1000 rigsdaler. — Johan Peter Knudsens moder havde
altså holdt ord og skaffet ham en rig kone.
Efter brylluppet flyttede det unge par straks til deres nye hjem i
Brunde, men allerede 1796 kom de tilbage til Als og overtog sviger
faderens ejendom, Østerholms stamparcel med alt, hvad der fandtes
af besætning, redskaber osv. for 10,000 rigsdaler. Da gården var alde
les skilt fra sit jordareal, bygningen helt inde på Østerholm, mens mar
kerne lå langt borte i den vestlige del af den gamle herregårdsmark,
besluttede J. P. Knudsen sig straks til at flytte gården ud. Da bygnin
gerne var færdige, kaldte han ejendomen »Lysholm« efter den nærlig
gende store mose »Lysmose«, der også går ind på Elstrup mark.
Johan Peter Knudsen døde den 4. september 1831, og da der ingen
børn var i ægteskabet, blev enken som universalarving siddende for
gården til 1843, da hun trak sig tilbage til Østerholm. Her døde hun,
80 år gammel, den 27. marts 1848. Den veldrevne store gård overtoges
af Knud Knudsen, ældste søn af gæstgiver Johan Peter Knudsen og
Marie Elisabeth f. Andersen i Ketting.
Anm.: Anna Johanne Andersen havde fire søskende. De to søstre Marie Elisa
beth og Margaretha Maria var gift med skipper Christian Frost jun., Svenstrup,
henholdsvis skipper Peter Hansen Hollænder i Nordborg. Broderen Ivar Andersen
blev slået ihjel af et træ i skoven, mens Klaus Andersen, gift med Margrethe Peter
sen af Rumohrsgaard, købte Lundsgård i Ullerup sogn .

Kilder: Samlinger til en familiehistorie, optegnede 1862 af pastor Christian Knud
sen, velvilligst stillet til rådighed af frøken M. Knudsen, Guderup; H. H. Jessens
anetavle i arkivet på Peberbjerg; indbydelse til bryllup, afskrift efter originalen
ved H. H. Jessen, Peberbjerg; kirkebøger fra Sønderborg og flere sogne på Als.
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FIRE BREVE
fra den alsiske folkemindeforsker
Christian Knudsen
ved Frede Terkelsen

Den alsiske folkeminde- og slægtsforsker Christian Knudsen fødtes
i Ketting den 17. april 1828. Hans far var kromand, købmand og land
mand. Chr. Knudsen blev student fra Odense katedralskole 1848 og
teologisk kandidat fra Københavns universitet 1855. Derefter tog han
ophold hos sin broder, den danske fører på Als, Knud Knudsen, (1819
—1903), Lysholm i Egen sogn*). Dels her og dels hos sin farbroder, pa
stor Jens Knudsen i Havnbjerg, begyndte han nu fra 1857 det arbejde,
som han trofast fortsatte med lige til sin død. Han samlede og nedskrev
en mængde folkeminder, gamle sagn, gammel overtro (hvoraf der som
regel findes mest på øerne), lokalhistoriske oplysninger o.s.v. Han
afskrev mange gamle dokumenter fra præste- og sognearkiver og fore
tog udskrifter af kirkebøger, der dannede grundlaget for hans slægts
registre/ Den sjældent stærke og levende interesse for slægtshistorie,
som man stadig kan møde på Als, ikke mindst i Havnbjerg sogn, kan i
de allerfleste tilfælde direkte føres tilbage til Chr. Knudsens grund
læggende arbejde på dette område. Ja, man kan endnu finde adskillige
af Chr. Knudsens originale manuskripter, gamle bøger i stift bind og
temmelig stort format, skrevet med hans egen lille og fine, men nyde
lige og letlæselige håndskrift. Personlig har jeg bl. a. set en bog om
hans egen slægt og en om slægten Kaad, Mindebjerg. — Hele 36 bind
af hans optegnelser, navnlig folkeminder og gård- og stedshistoriske
oplysninger, findes nu på Det kgl. Bibliotek i København, hvor adskil
lige folkemindeforskere har haft gavn og glæde af dem.
En kort tid omkring 1860 var Chr. Knudsen huslærer hos den kendte
grundtvigske præst, pastor Fog i Skjolde ved Horsens, og i 1861 blev
han personel kapellan på eget an- og tilsvar, som det hed, hos biskop*) Knud Knudsens breve til broderen Christian er offentliggjort af Nis Nissen,
Nordborg, i Sdj. Årbøger 1925 og 1927.
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pen over Als og Ærø, Jørgen Hansen i Egen. Efter 1864 blev bispe
dømmet ophævet, men Jørgen Hansen beholdt sin stilling som sogne
præst i Egen. Nu havde denne ganske vist ikke stærkt brug for en med
hjælper. Alligevel blev Chr. Knudsen hos ham som en slags hjælpe
præst, selv om han fra 1867 betragtede kapellanstillingen som ophævet.
I de følgende fire år (1867—71) brugte han sin rigt tilmålte fritid til
med stor flid at indsamle bidrag til sin kære fødeøs historie.
Den 16. juni 1871 blev Chr. Knudsen udnævnt til sognepræst på
Avernakø, hvorfra han kunne se hjem til Als, og det blev hans eneste
præstekald. Efter 25 års præstegerning blev han udnævnt til ridder af
Danebrog, og den 15. nov. 1900 tog han sin afsked som præst. Han
døde ugift i Glostrup den 6. dec. 1911, 83 år gammel.*)
De fire breve, der her meddeles i uddrag, har Chr. Knudsen skrevet
til sin broder, Knud Knudsen på Lysholm. Dennes dattersøn, hr. pro
prietær H. H. Jessen, Majbølgård, har venligst givet tilladelse til ud
givelsen. Propr. Jessens far, Thomas Jessen, har afskrevet dem efter
originalerne, og denne afskrift ligger til grund for udgivelsen her. Jeg
har medtaget Thomas Jessens små tilføjelser til brevene, der gør yder
ligere betragtninger overflødige.
Frede Terkelsen.
i

Uddrag af et Brev fra min Hustrus Onkel, senere Pastor Christian
Knudsen (f. 17. 4. 1828), til min Svigerfader (Knud Knudsen, Lys
holm). Christian Knudsen var dengang (18)**) Aar og gik paa Latin
skolen i Odense.
Odense, den 6te September 1846.
Kjære Broderi
Nu ere vi igjen komne ind i den gamle Tour og have prøvet en 4
Ugers Frihed hjemme hos Eder, saa Du kan nok tro, det smager godt
ovenpaa igjen at tage i de gamle Sprog, men Alt gaar vel nok, naar
Længselen blot ikke var saa stor. Du veed bedst af egen Erfaring, hvad
det betyder at længes. Tiden er saa lang og saa mørk, og Alting er En
imod, men Tiden er jo ogsaa lang, hvis vi ikke skal sees igjen før om
et Aar. Da kan jo meget have forandret sig, hvilket vi alene see af det
sidst tilendebragte.------ Jeg vil dog fortælle Eder lidt om Reisen. Da
vi kom til Fyenshav, den slemme Mandag Morgen, vrøvledes der læn
ge om, enten vi skulde til Faaborg eller til Bøiden, men endelig blev
Bøiden Touren antaget.------ Klokken 9% sejlede vi fra Fyenshav, og
Klokken 4^ vare vi i Bøiden. Vi vare aldrig saasnart begyndt at sætte
*) Se iøvrigt August F. Schmidt: Fra Als, s. 87 flg.
**) Parenteserne tilføjet af F. T.
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fra Land, før Bruhn og tæt efter Sophie Fangel bleve søsyge; vi Andre
holdt os dog.------ Vi kom ikke bort fra Bøiden før Klokken 6, og no
get over 12, altsaa den 1ste September, kom vi til Odense. 1) Da vi kom
til Porten, var Toldbetjenten muggen, vistnok fordi han blev forstyr
ret i sin Søvn, den stakkels Mand, og gav Mund. 2)---------Din oprigtige Broder
Chr. Knutzen.

1. Deres Tøi blev undersøgt i Bøiden af en Toldkontrollør. — I Bøi
den Kro leiede de 2 Vogne (ikke Fjedervogne) til Selskabet og Baga
gen. Vognene kostede 10 Thaler til Odense.
2. I Odense maatte der betales Told af en Krukke Smør og en
Flæskeskinke.

Uddrag af et Brev fra Samme til Samme. (Se foran).
Odense, den 21de Maj 1848.

Kjære Broderi
Jeg erkjender tilfulde, at det er en stor Skam af mig, at jeg nu først
besvarer Dit sidste kjærkomne Brev. Jeg kalder det kjærkomment, thi
af Dine Breve faar man altid en Deel Nyheder, og desuden fik jeg jo
af dette Brev tilstrækkelig Oplysning om Eders Stilling og Forholds
regler under den saakaldte provisoriske Regjerings første Begyndelse.
I Alsingere have viist Eder ligefra Begyndelsen som kjække danske
Mænd, og vi ville ogsaa haabe, at I ville bravt holde ud til Enden, og at
Tyskerne skulle faa blodige Pander, naar de alvorlig forsøge paa en
Landgang. Gud beskjærme Jer dog for, at I nogensinde skulde faa
Preusserne til Gjæst. Havde de først fæstet Fod der, da var de jo ikke
at faa bort igjen, før de maaske blev hungret ud.-----I dag for fjorten Dage siden vare flere fra Odense taget ned til det
gamle Middelfart, og da Rieffestahl havde foreslaaet en lignende Kjøretour, kom Bordpersonalet overeens om ogsaa at deeltage i denne
Fornøielse. Bruhn og jeg toge da ogsaa med. Da jeg kun er saare lidt
bekjendt med Fyen, kun med Odense Omegn og den lange, kjedelige
Bøidenlandevej, saa kan Du nok tænke Dig, at Intet kunde være mig
kjærere end en saadan Fornøielse. Vi reiste altsaa afsted Klokken 4
om Morgenen. Med Undtagelse af Vissenbjerg Egnen, som ligger ual
mindeligt høit, saa at man derfra kan oversee en stor Deel af Fyen, og
hvor der desuden er en Deel Skov, hvor fordum Røverne havde deres
Skjulesteder, saa er den hele Vei temmelig bar, og den lange, lige Vei
har ogsaa noget Eensformigt ved sig.
Desto smukkere er det gamle Middelfart. Vel er den gammel, men
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det smukke, blaa Belt og Jyllands høie Banker lige overfor gjør et be
hageligt Indtryk. Der var en saadan Mængde Militær i Byen, at vi paa
Gjæstgivergaarden ikke kunde faa Middagsmad, men hen paa Efter
middagen maatte lade os nøie med en Kop Thee og Smørrebrød. Men
naar man seer saa mange nye Ting, kan man jo ogsaa gjerne undvære
Æden og Drikken for en Dag. I Havnen laa en stor Mængde Skibe
og Kanonbaade, hvoraf 4 dengang blev udrustede og gik i Søen. Paa
Strandbredden laa henved 80 Kanoner, hvormed flere skulde forsynes.
Lidt udenfor Byen ligger en Gjæstgivergaard, som Preusserne to Dage
i Forveien fra Snoghøi havde sendt en Kugle, som havde været tem
melig mat. Vi saa Hullet i Muren og fra samme Gaard saa vi i en Kik
kert 3 preussiske Officerer i Riegels Have foruden en Deel Menige,
som stode bag noget Krat. Længere ude laa vore Batterier, nedgravede
i en Banke, og rettede lige mod Snoghøi. Om Eftermiddagen toge vi
ud paa Hindsgavl, en Herregaard paa en lille Halvø med en udmær
ket smuk 0, og nede i Bugten laa Eders gamle Ven, den sorte Hekla,
hvis Matroser fortalte os, at de nylig vare komne fra Sønderborg, og
at man Dagen i Forveien havde forsøgt en Landgang paa Als. Næste
Dag, om Mandagen, var det, at Preusserne beskøde Middelfart, hvil
ket Du altsammen veed af Avisen. Af Flygtninge fik vi da 4 Damer
af Madammens Familie. Hovedkvarteret er nu her i Byen, Kontoret
paa Latinskolens Sollennitetssal og syvende Klasse, hvorfor vi i denne
Tid læse i Bibliotheket og randsage alle Bøgerne. Gid de Svenske
snart maatte komme til Hjælp, og Russerne klemme paa fra den anden
Side. Det var jo rart med Christines Forlovelse. Hils Din Kone, begge
Smaa, Tante Frost, og seer Du den Hirschsprunger, da hils hende, at
jeg Intet ønsker meer end en Kugle i Hertugens Bryst. Vær Du selv
hilset mange Gange af Din Broder
Chr. Knutzen.

Nu kan Examen snart komme. Er Preusserne (hvilket Gud forbyde)
da ikke paa Als, har I os. Men faa de ikke Hjelp fra nogen anden
Magt, da er det billigt, at alle Landets Sønner værge for Fædrelandet
og afsløre tysk Løgn og Usandhed.

Uddrag af et Brev fra Samme til Samme.
Pastor Knudsen var dengang Huslærer i Skjold ved Horsens.
Skjold Præstegaard, d. 26. Juni 1860.
Gode Broderi
Quid novi ex Africa? (Hvad nyt fra Africa?) spørges der om i
Evalds brutale Klappere. Jeg kommer da til at kramme ud med lidt.
I Ugen før Pindse var jeg om Tirsdagen til et Præstekonvent i Hor-
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sens, hvor en Pastor Zahrtmann fra Hatting, af den bekjendte Teten
ske Familie og en Broder til Ministeren, holdt en lille Tale over, »hvor
vidt den hellige Nadver skulde være et Bods- eller et Glædesmaaltid«,
som han havde stillet selv, for at han i Forening med sine kjære Em
bedsbrødre (saa sødt, da det tilmed kun er et pænt Udtryk) kunde
faa dette Spørgsmaal klaret, da Pastor Fog ifjor ved et Lægmandsmøde
havde sagt, at det blot skulde være et Glædesmaaltid.
Hr. Zahrtmann af den ægte statskirkelige Skole holdt nu sin pæne
Tale, hvori han viste, at det baade var urigtigt og farligt at fremstille
Nadveren som et Glædesmaaltid, og kom til, at det skulde være et
Bodsmaaltid. Thi vi skulde see ikke alene paa vor Herre, men ogsaa
paa os selv, og da havde vi jo Grund nok til at være bedrøvede, naar
vi saa paa vor Synd. Han nævnte ikke Kristus, hvad der dog var al
Anledning til, naar Talen var om Nadveren, men altid Gud, og saa
det øvrige Almindelige om Guds Godhed og vor Synd.
Pastor Fog maatte nu frem og sagde, at det var hans fulde Over
bevisning, at han ikke havde sagt det i den Tone. — Han viste nu,
at den egentlige og væsentlige Betragtning af Nadveren for os Kristne
skulde være, at vi skulde gaa dertil med Glæde. Thi det var dog ikke
her, at vi annammede Syndernes Forladelse. Den Kristne havde mod
taget den i Daaben ved derved at indlemmes i Kristi Kirke. Derved
vare alle hans Synder ham forladte eengang for alle. Ligesom den
Kristne ved Daaben gik ind i vor Herres Samfund, maatte han jo, naar
han var troende og vor Herres Barn, ogsaa bestandig tye tilbage til
Daabens Velsignelse og tilegne sig den og derved ogsaa Syndernes
Forladelse. Den, der altsaa var fuldt forvisset om sine Synders Forla
delse, maatte vel have Grund til at glæde sig i Herren og kunde da med
Glæde nærme sig Herrens Nadvere, der var Kjærlighedens og Sam
fundets Glæde med Herren. Som det Andet, men tillige Underordnet,
stod det, at det ogsaa var et Bodsmaaltid, det vil sige, et Trøstens
Maaltid for de Bedrøvede, idet de her vel ikke fik Syndernes Forla
delse, men Stadfæstelse og Tilsigelse af deres Synders Forladelse, som
de eengang for alle havde modtaget i Daaben, og derfor maatte den
stadig pege hen til Daaben.
Hvorfor talte man altid om Nadveren som et Bodsmaaltid og glemte
den anden Side? Det stammede alene fra den Tid i den katholske og
protestantiske Kirke, da man fik Statskirken, hvori alle vare Kristne
og skulde gaa til Alters. Da fornam man nok, at det saa galt ud med
mange, at man kunde være ængstelig for, om de ogsaa nøde Nad
veren med et fromt og frelst Sind. De fleste vare saaledes, at de i Præ
stens Øjne først maatte gjøre Bod og Omvendelse, førend de kom der
op, at de dog ikke maatte nyde den uværdigen, og derfor holdt man
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saa de straffende og tordnende Taler, for dog endnu i den sidste Time
at omvende dem. Men han maatte sige, at det var temmelig seent, og
trængte de til Omvendelse i dette Øjeblik, saa var det vist bedre for
saadanne, at de udsatte deres Nadvere en Stund endnu, for at de ret
kunde føle Trang dertil. Det kom jo ikke an paa, at det skete 2 Gange
om Aaret, men at det skete saa tidt og saa ofte, som Trangen var, og
kom der saa ogsaa Bedrøvede, saa skulde der siges et Trøstens Ord til
dem. Men paa den anden Side maatte man heller ikke forlange, at de
Troende idelig skulde lide for de Manges Skyld og idelig høre de
lange Taler om Omvendelse og atter Omvendelse, som de jo vare for
vissede om var skeet, naar de ret troede og følte med sig selv, at de
var salige.
Omtrent det samme yttrede ogsaa Provst Paludan og Pastor Boesen
i Horsens, der begge meente, at man godt kunde skille Skriftetalen fra
Nadveren og gjøre den til en selvstændig Handling, hvorved man sær
lig kunde henvende sig til de Uomvendte i Menigheden, som det
havde været Skik i den ældste Kirke, og derimod alene lade en lille
Nadvertale gaa forud for Nadveren, der da nærmest blev en Udtalelse
af den kristelige Glæde og et Tegn paa Samfundets Forening med
Herren.
Provst Guldberg yttrede omtrent det Samme. Han er ogsaa en troen
de Mand, men temmelig præstelig og hierarchisk og skal gerne hov
mesterere Pastor Fog i temmelig skarpe Yttringer, hvorover de andre
Herrer Statskirkemænd glæde sig meget. De tage ham da til Ind
tægt og undgaa derved selv at lukke Munden op. Han staar stivt paa
Kirkeforfatningen, hvilket som bekjendt Grundtvigianerne ikke gjøre
af Frygt for, at de Andre i Forbindelse med et Parti i Menighederne
atter skulle hæve Sognebaandets Løsning og de andre Frihedens
Goder.
Fog yttrede ogsaa, at det netop var i den Betragtning, hvor man lod
Sogn og Menighed være Eet, at man maatte komme til at slaa ind paa
Nadveren som et Bodsmaaltid. Sligt er dem gjerne en Brand i Næsen.
------- , indtil vor Herres Time er der, da vil han ogsaa blæse med
sin Aand, og da kommer igjen en Tidens og Aandens Fylde frem som
i Reformationens Tid, der var Høsten efter, hvad der sparsomt var
saaet og udstrøet i de nærmest foregaaende Aarhundreder i Stilhed i
Pavedømmets Tykke Mørke. Vi ere jo fødte i den store Tørke og
Død, som Rationalismen bragte over os, men de smaa Kildevæld be
gynde dog atter at udsende Bække og gjøre grønt og lifligt langs med
Bredderne.
Din tro Broder
Chr. Knudsen.
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Uddrag af et Brev fra Samme til Samme.
Pastor Knudsen var dengang Præst paa Avernakø.

Gode Broderi
Hermed takker jeg for dit og Annas Breve og vil tillige ønske Eder
Alle en glædelig Juul og et godt Nytaar, at det maatte blive til Sand
hed, hvad der af og til har været ymtet om i Aviserne, at det nordsles
vigske Spørgsmaal er sin Løsning nær, og at da navnlig Als og Sunde
ved maatte komme med. Naar blot det nuværende Ministerium maa
blive ved Roret, er der vel ikke Noget i Veien for, at det skulde tage
imod en Løsning, hvorved enkelte Dele af det danske Slesvig ofredes.
Det saakaldte Venstre derimod kunde vel nok være tilsinds at affinde
sig med en Smule og saa bagefter bilde Folk ind: »Saa, nu har vi ud
rettet, hvad de andre ikke have formaaet med al deres Viisdom og
Dygtighed«. Thi Venstres hele Trafik er kun Humbug og gaar kun
ud paa at kaste Folk Sand i Øjnene.------ Det er da forfærdeligt med
den megen Storm; altid stormer og hyler det, men det Mærkeligste er,
at det endnu af og til lyner og tordner. Det er ligesom Verden i Alt
bliver forandret. Ligesom i Menneskelivet Alt gestalter sig forkeert,
saaledes er der Forstyrrelse og Uro i Naturen. Jeg troer slet ikke, at
disse Høiskoler gjør rigtig Gavn. De opblæse og sætte Folk Skruer i
Hovedet. De fylde dem med den hele Døgnpolitik istedetfor at vække
deres Fædrelandssind og berige dem med nyttige Kundskaber. Kund
skaber og Dannelse kaster man overbord og vil sætte amerikansk
Lapseri istedet.
Din oprigtige Broder
Chr. Knudsen.
Propr. H. H. Jessens Fader, Thomas Jessen, der har afskrevet disse
Breve, tilføjer:
Det er interessant at lægge Mærke til de Tanker og Følelser, der har
givet sig Udtryk i disse 4 Breve, skrevne i forskellige Perioder af Af
senderens Liv. I det første Brev, 1846, er det Længselen efter det kjære
Als og Hjemmet, der er det fremherskende hos den unge Mand. I det
andet, 1848, er det den nationale Begeistring, der har indvirket paa
ham. I det tredie Brev, 1860, see vi, hvorledes han som theologisk
Kandidat fuldstændig har sluttet sig til den grundtvigske Bevægelse
og troer, at den i Modsætning til Statskirken vil bringe Kirken og Me
nigheden Liv og Kraft. I det fjerde Brev, 1873, er Illusionerne tildeels
bristede med Hensyn til Grundtvigianismen (Høiskolerne) og Frihe
den (Venstre), ja, han mener endogsaa, at Veiret ikke er det samme
som før.
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Fortegnelse over dagbladsartikler 1954
vedrørende sønderjydsk historie m. m.
Følgende forkortelser er anvendt: Dan. = Dannevirke, Fl. A. = Flensborg Avis,
H. = Hejmdal, Hzt. = Südschleswigsche Heimatzeitung, J. T. = Jydske Tidende,
S. = Sønderjyden, V. = Vestkysten.

Almindelig historie
Andersen, S. A.: Vadehavet V. 8. 12.
Clausen Asmus: Om træk fra bondelivet i gamle dage (fortalt af
Ingeborg Thomsen, Toghale) H. 10. 2.
Huhle Robert: Den soc.dem. bevægelse i Sønderborg ved 50 års
jubilæet. S. 27. 8.
Lausten-Thomsen H.: Fra augustdagene 1914. H. 30. 7.
Kaufmann Th.: Da tyskerne brød ind i vort søndre led (1864).
J. T. 11.2.
Møller A. B.: Som tysk soldat ved krigsudbruddet. H. 31. 7.
Nielsen N. P.: 29. august for 11 år siden. H. 1. 9.
Telling Søren: Fra Danevirke til Als., Fl. A. 2. 2.
Århundredskiftets sejlskibe (En Barsmark-skippers beretning).
Dan. 15. 3.
Sønderjydske bopladser (Udgravninger i Haderslev vesteramt).
V. 31. 12.

Enkelte lokaliteter
Haderslev amt
Haderslev: Christensen Olav: Haderslev murerlavs 100 årsfest 1883.
Dan. 11. 9.
Haderslev: Christensen Olav: Slagtergade 22 (Den danske real
skole). Dan. 12.2.
Haderslev: Gg.: Haderslev Dam. Dan. 31.8.
Bovlund: Gad P.: Frimenigheden i Bovlund. Dan. 17.—18. 11.
Bovlund: Frimenigheden blev oprettet for 75 år siden. Dan. 17. 11.
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Tønder: Christiansen W.: Da Tønder fik eneret på handel og hånd
værk 1354. V. 23. 2.
Tønder: Svendsen Nicolai: Tønder som havneby. V. 21. 6.
Visby: Svendsen Nicolai: Et kapitel af en herregårdssaga (Trøjborg). V. 23. 7.
Sydslesvig
Angel: Karby und das Karlsburger Schloss. Hzt. 2/1.
Flensborg: Dam Chr.: Flensborg og Trondheim. Fl. A. 29—30/1.
Flensborg: Hasberg Ludvig: Om Helligåndskirken i Flensborg og
de personligheder, der knytter sig til den. Fl. A. 31/7, 1/8.
Flensborg: Die Entwicklung der Flensburger Handelsflotte bis 1920.
Hzt. 12, 19, 26/6.
Flensborg: Die letzten Flenburger Stadtsmusikanten. Hzt. 18, 24/12.
Flensborg: Hundert Jahre Flensburger Gaswerk. Hzt. 4, 11/12.
Flensborg: Kampf dem roten Hahn (Brandvæsenet i Flensborg).
Hzt. 23, 30/10.
Slesvig: Telling Søren: Vigtige fund ved Slesvig domkirke.
J T. 24/3.
Slesvig: Die Kanzler und Vizekanzler in Gottorp. Hzt. 9, 23/1.

Folkeminder
Dahl Anders: Als og Sundeved, den frodige have for sagn og over
tro. S. 31/12.
Schmidt Aug. F.: De fjorten nødhjælpere. H. 14/4.

Personalhistorie
Ostergaard P.: Digterjul i Adserballe (Herm. Bang). S. 24/12.
Gregersen H. V.: Asmus Eschelsen fra Nybøl. J. T. 20/6.
Sneum Axel: Jøden Goldschmidt og de danske sønderjyder. S. 7/7.
Friis Nielsen: Den unge Matthison-Hansen. Fl. A. 16—17/12.
Christensen Olav: Jens Jessens skolegerning i Haderslev. Dan. 2/2.
Jessen Tage: Søn om sin far. J. T. 4/2.
Juncker Hansine: Redaktør Jessen. V. 2/2.
Redaktør Jessen. Dan. 2/2.
Redaktør Jessens 100 årsdag. J. T. 3/2.
Som 15-årig i huset hos redaktør Jessen (fortalt af
fru Magda Schmidt). Dan. 23/1.
Svenssons mindetale i Møgeltønder om Jens Jes
sen. Dan. 5/2.
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Thorsen Svend: Frede Nielsen og den nationale kappestrid. S. 18/6.
Frede Nielsen im memoriam. S. 17/6.
Schmidt Aug. F.: Frederik Oehlerich fra Nordborg. H. 23/7.
Schiøth Povl Kamp: Blomstermaler O. D. Ottensen fra Broager.
J. T. 31/3.
Christiansen W.: Fysikus F. F. Ulrik. V. 28/8.
Holdt Jens: Kniplingskræmmer Jens Wulff i Brede. V. 6/8.

Til abonnenterne !
Opdager De ved indbindingen af »Sønderjydsk
Månedsskrift«, at De savner et eller flere hefter, kan
vi måske hjælpe Dem. Vi ligger inde med en del ældre
eksemplarer. Disse kan fås for 50 øre pr. stk. Ældre
årgange 6 kr. Indholdsfortegnelsen (1924—44) 2 Kr.
Portofri tilsendelse.
Kontingentet for 1954, som endnu ikke er indbetalt,
vil vi tillade os at tage pr. opkrævning.
Sønderjydsk Månedsskrift

Brorsonsvej 37, Tønder.
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