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»DE RABSTEDER«.
1. Forsøg paa en Fortolkning af et gammelt holstensk Studenterudtryk.
2. Er Anna Ovens Hoyers Pamflet »De Denische Dorp-Pape« Agitation
eller et Stykke Virkelighed?
Af Sognepræst H. Hejselbjerg Paulsen, Fjelstrup.

Udtrykket »De Rabsteder« (Die Rapstedter) har spøgt lidt i den
tyske historiske Litteratur vedrørende Hertugdømmerne. I 1790erne
kaldte man i Kiel de værste Bøller blandt Studenterne der »De Rab
steder«. De var Anførerne ved Slagsmaalene, de gav Tonen an under
Optøjerne i Gaderne og var, kort sagt, de sorte Faar blandt MinervaSønnerne. Baade Professorer og Studenter klager over »De Rabsteder«1). Men hvorfor kaldte man dem just De Rabsteder?
Johann Georg Rist (immatrikuleret i Kiel 1796) har i sine Erindrin
ger beklaget sig meget over Forholdene ved Kieler Universitetet, han
omtaler ogsaa »De Rabsteder« og gør sig ogsaa sine Tanker over,
hvorfor de just kaldes saaledes.2) »Rabsted i Nordslesvig — skriver
han — har vel leveret de mest fremragende af Slagsen, saa det er
derfor de kaldes saaledes«. Denne Forklaring er dog næppe rigtig, og
den stiller i hvert Fald de 4-5 Mænd, som er født i Rabsted Sogn og
har studeret i Kiel før 1796, i et yderst uheldigt Lys. Tværtimod. Man
vil næppe kunne beskylde dem for at have bragt deres Fødesogn i
Vanry. Sagen maa forholde sig anderledes.
En anden — og bedre — Forklaring er givet af Th. O. Achelis,3)
som udleder »De Rabsteder« af Dialektudtrykket Rovster (en uop
dragen, vild Krabat), en Forklaring, der dog ikke synes umiddelbart
indlysende; den forekommer een tværtimod noget søgt.
Naar jeg i det følgende forsøger at give en ny Tolkning af det mær
kelige Udtryk, er jeg mig bevidst, at min Forklaring ingenlunde er
uangribelig, men den er maaske dog alligevel bedre end de nævnte.
1) Jfr. min Afhandling i Sønderj. Aarb. »Oplysningstiden i Hertugdømmerne« I, Aarg. 1933 p. 88.
2) I. p. 74.
3) Die »Rapstedter« Studenten, i Nord-Schleswig, Grenzdeutsche Monatsschrift, Maj 1925.
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»De Rabsteder« kan jo ogsaa være et Levn fra ældre Tider, en
dunkel Betegnelse for Slagsbrødre og Drukkenbolte, og som paa en
eller anden Maade har Tilknytning til Rabsted Sogn.
En uhyggelig Skygge falder ved det 16. Aarhundredes Slutning over
vor Landsdel og vækker Forfærdelse. To Kapellaner i Rabsted gjorde
sig med faa Aars Mellemrum skyldig i Mord paa Embedsbrødre. I
hvert Fald det ene af de to Mord blev begaaet i Drukkenskab. Disse
Mord, som var dobbelt uhyggelige derved, at de blev begaaet af gejst
lige, satte ikke blot en Plet paa de slesvigske Præster, men ogsaa paa
det Sogn, hvor Ugerningsmændene boede. I Aaret 1588 »Midweken
im Fastelawende ward Hr. Johannes Laurentii (Ovens) Capellan tho
Apenrade dodt geschaten van Hr. Peter tho Rabstede«. Saaledes be
retter Flensborgeren Reinhusen i sine Annales.4) Kun 3 Aar senere er
der en anden Præst i Nordslesvig, denne Gang ogsaa en Kapellan i
Ravsted, som overfaldt en Embedsbroder og saarede ham dødeligt.
Denne Gang drejer det sig om Johannes Paludan — Hr. Hans — som
i Rabsted overfaldt og ihjelslog Sognepræsten i Rabsted, Hr. Lauren
tius (Ovens.)- Provsten i Aabenraa, Georg Hübschmann, har herom
gjort en kort Optegnelse: Den 21. Juli 1591 blev Hr. Laurentius Owenus dræbt af Joh. Paludan, som havde været hans Kapellan i Rabsted,
da dette Provstis Præster havde været til Tinge og derefter været lystige
i Værtshuset.
Mon ikke de to Rabsted-Kapellaners Adfærd har givet Anledning
til, at raa og brutale akademiske Mænd har faaet Betegnelsen »De
Rabsteder« hæftet paa sig? Et Skældsord, som endnu var i levende
Brug i Kiel ved Aar 1800.
Er denne Fortolkning rigtig, rører man samtidig ved et kirkehistorisk
Problem, som der saa kastes nyt Lys over. Nemlig dette: Er Anna
Ovens Hoyers præstefjendske Digt »De Denische Dörp-Pape« et agi
tatorisk Smædeskrift, eller er det en Skildring af det virkelige Liv,
dækker det over et Stykke Virkelighed?

De sværmeriske, ukirkelige Bevægelser, som i Begyndelsen af det
17. Aarhundrede viste sig indenfor de tysk-protestantiske Kirker, fandt
ogsaa Vej til Norden. I en Tid, hvor en død Rettroenhed truede det
levende kristne Liv, hvor det ydre Kirkevæsen synes at være blevet
til tomme Former uden sandt livskraftigt Indhold, dukker der altid
»Sværmere« op, som retter voldsomme Angreb mod Kirken og Præ
sterne, som Sværmerne beskylder for at være falske Hyrder og Vej
ledere. Det var især af Weigels og Bøhmes teosofiske Skrifter, at det
4) Jfr. ogsaa »Deliciae Vespertinae (Bruun-Slægtens Optegnelser) trykt i Schriften des Vereins für Schl.Holst. Kirchengeschichte IV. p. 206.
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17. Aarhundredes sværmeriske Mystikere øste, og fra Tyskland for
plantede Bevægelsen sig til Danmark, hvor saadanne sværmeriske Be
vægelser navnlig viste sig i Slesvig. Her var baade Gendøbere af for
skellig Art og andre Sekter, og her vandt Præsten Frederik Breckling
og andre ligesindede Sværmere, som af alle Kræfter i Skrift og Tale
bekæmpede Statskirkens Præster, ikke saa faa Tilhængere.
Sværmerne ringeagtede de ydre Rammer: Gudstjenesten, Præste
embedet, Bogstaven, Sacramenterne o. s. v. De talte derimod meget om
»det indre Lys«, om »Aandsdaab« og Aandens Kald. Kirken som saadan, og ikke mindst dens Præster, var dem en Vederstyggelighed.
Deres religiøse Grublerier førte dem til mere eller mindre mærkelige
Anskuelser, men fælles for dem alle var et glødende Had til Statskir
ken og dens Præster. Desuagtet kan ingen frakende disse Mænd og
Kvinder en Inderlighed i Fromhedslivet og en Kristusgrebethed, som
gør, at de har Krav paa at blive hørt. Der lød stærke Klager over de
gejstliges Liv og Sæder ikke blot fra disse Kredse. Vidnesbyrdene
er mange og stærke om, at den sædelige Tilstand blandt Præsterne
var saare brøstholdig. Klagerne gaar især ud paa Uvidenhed, raa og
voldsom Færd, Drukkenskab og Utugt. Ogsaa een af Rigets Biskopper
(Mogens Madsen i Lund) klager herover i følgende Ord: Mænd, der
blot har kiget lidt i den latinske Grammatik, endskønt de er ukyndige
saavel i alle andre Videnskaber som fornemmelig i den ægte Theologi,
vover dog med store Løfter at tilbyde deres Tjeneste i Sogne, hvor der
mangler en Præst, eller hvor Præsten er gammel og svag.
De mest kendte blandt de slesvigske Sværmere var Lægen og Kemi
keren Nie. Teting (kaldet Knutzen) og Bysekretæren Hartwig Loh
mann (begge i Flensborg) og en Dame, Anna Ovens Hoyer.
Anna Ovens Hoyer var fra Koldenbüttel, født 1584. Faderen, Hans
Ovens, havde her et Gods og var kendt som Astronom. I Anna Ovens
Person mødtes klassisk Dannelse, aandelig Begavelse og inderlig
Fromhed i skøn Forening. I en Alder af kun 15 Aar blev hun gift med
Stalleren i Ejdersted, Herman Hoyer til Hoyersworth, og da han døde
i en tidlig Alder, drog hun til Husum, hvor hun i Enkéhertuginde
Augusta mødte en ligesindet og varmhjertet Veninde, som siden hjalp
hende ved Anbefalingsbreve til det svenske Hof. Anna Ovens døde
i Landflygtighed i Sverige i 1685.
Anna Ovens sluttede sig, efter at hun var blevet Enke, helt til Svær
meren Teting, han fik endog Ophold en Tid lang paa Hoyersworth;
her holdt de deres egen Forsamling og profeterede Verdens Under
gang som nær forestaaende.
Livsforholdene og hendes religiøse Spekulationer gjorde denne frem
ragende Kvinde til en Præstehader. Med blodig Satire og bitter Alvor
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hudfletter hun Samtidens Gejstlighed i Digtet: De Denische DörpPape, im korten Tuge (d. v. s. i al hans Nøgenhed, i hans sande Skik
kelse) op dütsch utstaffert. »Denisch« betyder i denne Forbindelse
ikke dansk, men nordslesvigsk, (ligesom det senere Udtryk »DanskHolstener« betyder »en Nordslesviger«). Hun skildrer heri5) nogle
Landsbypræster, som en Lørdag Aften sidder i et Krohus og svirer
sammen med Bønderne. Allerede Anslaget viser, hvad det er for et
Selskab, hun fører Læseren ind i:
Herr Hans ist lustig im Beerhusel
Springt mit der Maget umb bym Rusel
Hun udøser nu al sin Foragt for Præsterne og alle sine Vredes Skaaler over dem i en meget drastisk Skildring af Drikkelaget og udmaler
alt yderst naturalistisk. I Stedet for at sidde i det stille Studerekam
mer, bøjet over den hellige Skrift, for at kunne række Guds Børn
Livets Brød, raver de drukne omkring i Værtshuset og lever kun for
Kødets Lyst.
Er det Sandhed? Eller er det kun kirkefjendsk Propaganda? Mange
har ment, at det sidste er Tilfældet. Men der maa være en Forbindelse
mellem Fremkomsten af dette Digt og saa »de Rabsteder«, som vi
hørte om. Og er det Tilfældet, kan der næppe herske Tvivl om, at
Digtet ogsaa er et Virkelighedsbillede, et kulturhistorisk Dokument.
Forfatterindens Haan, hendes Kamp, hendes Anathema, hendes glø
dende Omvendelsestale til Datidens Præster bliver da mere forstaaelig.
Er det Sandhed, da maa vi revidere vore Tanker angaaende Kirken
og de kirkelige Forhold i vor Hjemstavn i »Reformationsaarhundredet«, thi skønt »Pavedømmets Mørke« var blevet afløst af »Evange
liets klare Dag«, var der nok mangt og meget alligevel, som ikke var,
som det skulde være. Der er sagt om den Tid, vi her dvæler ved, at
»den evangeliske Prædiken havde slaaet dybe Rødder i Folkets Hjer
te og vakt det af den aandelige Sløvhed, hvori det var nedsunket«.
(L. Helweg). Men der er ogsaa blevet spurgt — og med Rette —:
Hvor er Sporene? Hvem har vidnet derom? Og paa disse Spørgsmaal
har den iblandt os, som kendte Tiden bedst, afdøde Pastor Carsten
Petersen, svaret: Ingen. Der er Tavshed, som ved en Grav. De tier
alle. Der var intet Filadelfia i Sønderjylland!6)
Vi vender nu tilbage til »De Rabsteder«, de to Kapellaner fra Rab
sted. Og det Spørgsmaal trænger sig frem: Hvad mon disse Præster
var for Mennesker? Retfærdiggjorte af Naade ved Troen alene? »Præ
sterne havde været lystige i Værtshuset«, skriver Provst Hübschmann
5) Optrykt i Zeitschrift Bd. 14, p. 278*99,
6) Slesvigske Præster, p. 68.
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i Aabenraa, som har overleveret os en Del om Tiden og Tidens Børn.
Og da Rabsted-Kapellanen naaede hjem, havde han blodige Hænder.
En saadan Begivenhed maa have været Vand paa Sværmernes Mølle.
Den maatte foreviges, trykkes, spredes, ud i Folket. »Saadan — kunde
Sværmerne hoverende sige — saadan er Præsterne, im korten Tuge,
i deres sande Skikkelse«.
Anna Ovens præstefjendske Digt peger mod Nord. Skuepladsen
er tydelig Nordslesvig. Det ligger, som allerede nævnt, i selve Titlen.
De optrædende Præster har danske, specielt nordslesvigske Navne.
Der er Hr. Hans, Hr. Peer, Hr. Chresten, Hr. Knud. De mest brugte
Mandsnavne i Tiden. Men Digtet peger ogsaa mod Rabsted, saa ty
deligt, at det er mærkeligt, at ingen før har set Forbindelsen mellem
det, Præstemordene i Slutningen af 16. Aarh., hvor to Rabsted-Kapellaner var Gerningsmændene, og Talemaaden »De Rabsteder«, som
endnu var i Brug i Kiel ved Aar 1800. Forfatterinden maa have tænkt
paa Rabsted og paa »De Rabsteder« Hr. Hans og Hr. Peer. Det kan
der næppe herske Tvivl om. Maaske var de to Præster, som blev slaaet
ned efter Drikkelaget, endog af hendes Slægt. De hed begge Ovens,
var sandsynligvis begge fra Flensborg, de kan begge have været hendes
Fars Brødre, eller i hvert Fald hans Slægtninge.
I Indledningsstroferne henlægger hun Scenen til Fogderup i Rabsted
Sogn. (I ældre Tid Fouderup, saaledes i Jordebogen 1609). Det hedder
nemlig i Digtet:

In Puredof bym Poggenpohl
Ein grot halff miel vam Predigstohl.
Puredof er tydeligt nok et Anagram for Foderup (Bogstaverne læses
i omvendt Orden). Jeg ved ikke, hvor stærkt man maa presse Ordet
Poggenpohl, men der findes virkelig i Sognet et »Pajtdrav«, som vel
er det sønderjydske Udtryk, der passer bedst som Oversættelse af det
nedertyske Poggenpohl.
»Præsterne havde været lystige i Værtshuset«. Provstens Ord staar
til troende. Drikkeri og Slagsmaal hørte sikkert til Dagens Orden, ja
selv Præster tumlede holdningsløse med i det Bakkusoptog, som drog
over Landene.
Men naar Anna Ovens nu virkelig har haft »De Rabsteder« i Tan
kerne, hvorfor lader hun saa ikke Digtet »Den nordslesvigske Lands
bypræst« ende med et Mord? Aarsagen er vel den, at Digtet er et
Agitationsskrift, hun selv en erfaren Propagandist, velbefaren i Agi
tationens Kunst. Det er til Nordtyskland hun taler, ikke specielt til
Sønderjylland, og skal Agitationen føres med Held, er det ikke det
exceptionelle, det enestaaende i Livet, der skal skildres, men de dag-
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ligdägs Begivenheder, de Hændelser, som alle ved noget om og ken
der noget til. Og i mange Sogne var det nok ikke noget ukendt i de
Tider, at Folk saa deres Præst forlade Værtshuset og tumle ud i den
mørke Nat.
Udtrykket »De Rabsteder« er saaledes nok betydelig ældre, end
man har antaget. Det sigter til to drikfældige og brutale RabstedKapellaner, — eller til den Præste- (og Studentertype), som er skildret
af Anna Ovens Hoyer i det præstefjendske Digt »De Denische DörpPape«.

Peter Chr. Kochs fædrene
Af Johan Hvidtfeldt.

Flere forfattere har beskæftiget sig med Peter Chr. Kochs fædrene
slægt. De er alle standset ved en tradition om, at den stammede fra
Tønder-egnen, nærmere bestemt Øster-Højst, hvorfra bedstefaderen
Jørgen Rasmussen Koch skulde være kommet til Tiset, idet han fra
denne pietistiske egn medbragte stærke religiøse indtryk. Efter det,
der nu foreligger oplyst, synes denne overlevering dog at være forkert.
Jørgen Koch er født i Hjordkær 1734 (døbt sammesteds den 21.
november) som søn af Rasmus eller Asmus Koch. Hvor han har til
bragt sin ungdom vides ikke, men ca. 1756 overtog han en gaard i
Mellerup efter Jes Andersen. Da han den 29. oktober 1761 i Bjolderup
indgik ægteskab med Maren, datter af Christian Nissen Schmidt i
Todsbøl, kaldtes han gaardmand og smed. Den 6. august 1764 fødtes i
Mellerup Christian Jørgensen Koch, som 1807 blev fader til den mand,
som skulde blive en af Sønderjyllands bedste sønner.
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Da Jørgen Koch havde været en halv snes aar i Mellerup, flyttede
han nordefter. Den 1. juli 1766 købte han af Andreas Lund paa Skovgaard i Gram sogn et hus og jord sammesteds. Til ejendommen var der
knyttet den frihed »at drive paa Nybøl gods privative tobaksspinderi,
øl og brændevin at skænke og kræmmervarer til køb at holde«. Købe
summen var 300 rd. dansk courant, og overtagelsen skulde finde sted
til maj 1767. Her var noget at tage fat paa for en virksom mand, og
virksom var Peter Chr. Kochs bedstefader. Knap tre aar senere flyttede
han igen, men denne gang kun det lille stykke til Tiset, hvor han den
4. januar 1770 af Johannes Jensen havde købt en gaard under Nybøl
gods paa IV4 otting. Købesummen var denne gang 600 rigsdaler, og
tiltrædelsen skulde finde sted den 25. marts. Den større købesum for
tæller, at det var en endnu mere omfattende virksomhed, Jørgen Koch
nu gik ind til, og der var da ogsaa til gaarden knyttet en smedie og
gæstgivervirksomhed samt ret til at brygge øl og brændevin. Og Jør
gen Koch sad ikke med hænderne i skødet. Han virkede bl. a. ivrigt
for gennemførelsen af udskiftningen i Tiset.
I 1794, temmelig sent efter datidens forhold, gik Jørgen Koch og
Maren Christiansdatter paa aftægt. Den 29. oktober indgik han og
den ældste søn Christian, Peter Chr. Kochs fader, en kontrakt, hvor
efter sønnen skulde have gaarden, idet han dog skulde udbetale 100
rd. slesvig-holstensk courant til broderen Rasmus, der dengang var TI
aar, og desuden 50 rd. til søsteren Leena (25 aar). En anden søster
Gunder var tidligere død. Om aftægten til forældrene hedder det, at
denne skulde præsteres, naar de gamle »maatte forlange at være for
sig selv«. Foreløbig blev de altsaa boende hos de unge uden at have
særskilt husholdning, »paa mad og maal« som det dengang hed. Jørgen
Koch døde i Tiset 1803 og blev begravet den 4. juli.
Christian Koch beholdt dog kun gaarden i nogle faa aar. Den 17.
oktober 1798 (kontrakten først ratificeret af godsherskabet i 1801)
solgte han den til sin broder Rasmus for 450 rd., idet han forbeholdt
sig ret til at bo i aftægtshuset i 10 aar »paa den maade, at han skal
nyde mine forældres aftægt i førnævnte 10 aar efter den efterfølgende
pris . . .«. Endvidere indeholder kontrakten følgende passus: »Efter
min faders død tilhører smedien min broder Christian Jørgensen Koch,
men indtil samme tid bruger vi den tilfælles med lige god ret«. For
Rasmus Koch gik det iøvrigt ikke saa godt, og 1820 blev gaarden ved
offentlig auktion solgt til Lauritz Bennetzen.
Jørgen Rasmussen Kochs fader hed som sagt Rasmus Koch. Denne
var født i Aabenraa 1693 og døbt der den 15. januar. Den 16. juli
1724 blev han i Hjordkær viet til Gunder Hansdatter af Sdr. Ønlev.
Sin alderdom tilbragte han hos sønnen i Tiset, hvor han døde i 1778
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og blev begravet i Gram 1. marts. En anden af hans sønner Hans Ras
mussen Schmidt (f. 1738 i Hjordkær og døbt sammesteds 6. juni) blev
senere smed i Københoved og stamfader til en kendt Københoved
slægt (se Sdj. Maanedsskrift 1943, 86 f; den der meddelte stamtavle
har ført paa sporet af Jørgen Kochs fødested).
Rasmus Koch tilhørte en gammel Aabenraa-slægt, som igennem flere
generationer havde drevet skomagerhaandværket i denne by. Faderen
var Jørgen Koch (f. i Aabenraa 1665, døbt 23. marts, gift 30. november
1690 i Aabenraa med Ellen Asmusdatter) og bedstefaderen Marcus
Koch, som den 1. september 1661 i Aabenraa ægtede Metta, født 1638
som datter af Jürgen Boisen.

Jacob Kloppenburg.
Af J. Smith.

Rettelser og Tilføjelser til Afhandlingen i Oktober 1944.

Jacob Kloppenburg er født den 9. Februar 1747 i Süderhastedt, hans
Forældre hed Jacob Kloppenburg og Rebecca Margret. Hans anden
Hustru Anna Catharina er født den 18. Februar 1772 i Haderslev og
døbt i Frue Kirke den 20. Februar, hendes Forældre hed Diederich
Otzen og Eischen Homlett.
I det tyske Kancellis Indstilling af 15. Marts 1789 oplyses, at han
var Informator ved det slesvigske Vajsenhus, men fratraadte ifølge
Forandringer i 1783. Han har ikke haft nogen Ansættelse siden denne
Tid. Han skal afstaa 30 Rdl. af sin faste Gage til fhv. Tingskriver
Simonsen, som var hans Forforgænger — præantecessor, — denne
Ydelse mentes ikke at vare længe, da Simonsen var en meget gammel
Mand.
Kloppenburg udnævntes til Tingskriver den 21. Maj 1789. Kilder:
Enkekasse Nr. 5182, Tysk Kancellis Forestillings Protokol 1789 S. 491.
Ved Enkekassens Dokumenter er der det paafaldende, at Kloppenburgs Fødselsattest er udstedt den 3. Marts 1792, Anna Christina
Otzens den 24. Februar 1794, Ansøgningen om Optagelse i Enkekas
sen er derimod først indgivet i December 1797. Kloppenburg har
formentlig villet indmelde sig i Enkekassen i 1792, medens hans første
Hustru levede, af en eller anden Grund er det ikke sket. Da hans
anden Hustrus Fødselsattest er udstedt den 24. Februar 1794, kan
man maaske deraf slutte, at hans første Husru allerede var død paa
dette Tidspunkt og at det senere Ægteskab allerede var paatænkt
dengang, men at der saa er indtraadt Forhindringer.
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Gamle Kontrakter £ra Broagerland
Ved Lærer Aug. Korse, Broager.

1. JullerøKontrakt fra Skodsbøl.
Byens og Bollsmans Contract

som Tilliges 2J6 Tønder Boniteret Land hvilket hand selv maa dyrke
som hand finder det Best Huusholderisk at Være,

1. for oven Bemelte Land skal hand giøre en Gemeen
Ny Vogne til Beslag .......................................... 3 Mk. 0 Sk.
2. en Vogne uden Beslag............................................. 2 - 8 3. for en Vogne at kompe tilBeslag ........................ 1 - 4 4. for en Vogne at kompeforudenBeslag..................... 0 - 12 5. en Vogne at opingere for ver inger tø sk.............
6. for et nyt stelde kinning Være Værdt Styck .....
4 7. ny Kiepstok .........................................................
2 8. for en Plov Juul og Kredtbar Juul werdt Stock ...
4 9. Plov Juul, Kredtbar Juul at kompe werdt Stock ...
2 10. et Juul som Brækes uden Betaling ......................

Oven Bemelte Arbeit PRETEN, derer de samti. Naboer stesse og
altid og ikke at staa til Bage for fremede Meget mere Nar Det for
langes og Behof Giøres rede fertig og Villig at forrette.
NB. Hans eget arbejde i høstens tid Nar rette tid og lejlighed er Bør
hand ikke at for sømme.
At altsaadant paa Begge Sider, og for at hindre Tvedragt uenighed
Vorder dette af samtlige Naboer og Julleren med egen haand under
skreven.
Schotzbüll d. 30. November A. o. 1778.

Johann Hansen Juller
Hans Hansen Peter Nissen Nicolay Nicolaysen Andreas Bertelsen
Lorenz Nissen Andreas Petersen Andreas Møller Asmus Petersen
Jes Christensen Chresten Jacobsen Jens Dus Jøren Jørgensen
Andreas Hansen.
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Bemærkninger til Jullerkontrakten: Den originale Stavemaade er bi
beholdt. At »kompen er gammelt sundevedsk Udtryk for at sætte de
Træstykker som danner Hjulringen — lige under Jernbeslaget — paa.
»opingere« = op-ingere; »inger^ = Eger. »Kinninga — Fortøjet i
Vognén. »Kiepstok« er den Stok, som ligger over Akslen tværs under
Kassen. De to Kjæpstokke bærer altsaa Kassen. »Kjæppene^ er de 4
Stykker Træ, som fastgøres i Enderne af de to Kjæpstokke og altsaa
fastgør Kassen. Hvad »Preten« (muligvis Freten) der staar med la
tinske Bogstaver betyder, staar mig ikke klart.

2. Smede^Kontrakt fra Skeide.
Skeide, den 20. Märtz 1816.

Smede Contrakt imellem Samtlige Bønderne, og Byens Smed udi
Skeide.
1) Smede Landet tilegner vi samtlige Bønder os, og paastaaer at det
er vort, og kand overlevere det til hvilken Smed vi kand vorde enige
med.
2) Heste og Vogne Beslag skall holdes frit og naar det forlanges
med staal Plov og Haarve ligeledes efter gammel Skik og Brug, und
tagen Kiørvognen naar den beslaaes med Nyt jern det koster 1 Mk. 8
sk. og med gammelt 17 sk., for det øvrige Egtøy og Spader det falder
bort, og hvad der skal bruges Fiil til, det skal betales, og i det øvrige
retter vi os efter den gamle Contrakt. endnu at bemærke for Bygnin
ger, Naar der forlanges at giøre Navn og aarstall det betales, denne
Contrakt giælder i hans nemlig Rasmus Schmidts aarstid.
Samtlige Naboer.
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Asmus Schmidt.

Peter Knudsens Ungdomsminder
fra Spandet
Ved P. H. Smidt, Spandetgaard.

Peter Knudsen, Høm, er født den 5. December 1845. Da han var
85 Aar, nedskrev han sine Erindringer. Disse har han stillet til min
Raadighed, og nedenstaaende er en Afskrift af hans Optegnelser;
dog kun hvad der angaar hans Ophold paa Spandetgaard.
Hans Forældre ejede et lille Landsted ved Ribe-Kolding Landevej
i Nærheden af Sønderskov, Nord for Foldingbro, og han kom ud at
tjene, da han var 7 Aar gammel. — Han fortæller:

»Den 1. April 1855 kom jeg til Spandetgaard for at hjælpe den senere
bekendte danske Mand, Vilhelm Smidt, med at passe Faarene og
Kreaturerne. Jeg var 9 Aar — han var 3 Aar ældre. En Pige fra Span
det, som tjente hos mine Forældre, havde faaet mig dertil. — Som
merlønnen var den almindelige: 3 Rigsdaler, 1 Pund Uld og et Par
Træsko.
Da jeg havde udtjent den 1. November, sagde min Plejefader til
mig, at hvis jeg vilde, maatte jeg komme igen og gaa i Skole i Spandet.
Min Plejefader hed Søren Hansen Pedersen. Det syntes jeg ikke
kunde være tænkeligt — for Hjemmet, selv om det er fattigt, er dog
det bedste.
Min Fader var meget syg, da jeg kom hjem. Da der var gaaet ca. 3
Uger, sagde jeg til min Moder, om jeg ikke maatte gaa til Spandet
gaard igen. — Det maa du godt, svarede hun, men du kan vist ikke
selv finde Vejen. Det mente jeg nok. Hun gav mig et Stykke Mad i
Lommen, og jeg klarede med Glans Turen fra Sønderskov til Span
detgaard (ca. 5 Mil). Da min Fader var bleven rask, kom han herud,
og det blev bestemt, at jeg skulde blive paa Spandetgaard, til jeg var
konfirmeret og den paafølgende Sommer for Føden og Klæderne. Da
min Fader tog Afsked, gav han mig 8 Lybskskilling, det var mange
Penge dengang.
Saa kom jeg i Skole i Spandet. Det gav ikke megen Skolegang paa
den Tid, — kun fra 1. November til 1. April, og naar saa Jule- og
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Paaskeferien gik fra, kunde det kun blive ca. 4 Maaneder om Aaret.
Men min Plejefader holdt strengt paa, at jeg skulde i Skole hver Dag.
Mine Forældre flyttede senere til Ansager ved Varde; og der døde
min Fader ikke længe efter. Jeg fik det først at vide % Aar efter hans
Død; min Moder mente nemlig, at jeg saa vilde længes. Men jeg sør
gede ikke meget over min Faders Død, jeg var nu indlevet paa Spandetgaard. Jeg arvede et Ur og en Pibe efter min Fader, men det gemte
min Plejefader, og jeg saa det ikke før paa min Konfirmationsdag.
Jeg besøgte mine Forældre en Gang i Ansager. Min Plejefader skulde
til Marked i Varde. Han og en Bondemand, Jørgen Petersen i Obbekær, købte en Gaard i Hømlund, og der skulde købes Kreaturer til
Græsset. Han tog mig med. Vi kørte fra Spandetgaard til Bramminge
— den Gang hed det Kikkenborg Kro. Der blev Hestene fodret, og
derfra kørte Fader (saadan kaldte jeg ham) til Opsneum til en Onkel,
hvor han blev Natten over. Herfra gik jeg til Ansager. Jeg kendte
ikke Vejen, men spurgte mig for hele Tiden, og hen paa Eftermiddagen
naaede jeg hjem.
Nu vilde min Stedfader — Moder var bleven gift igen — ogsaa
til Varde Marked, og det var godt for mig; thi der er vist 3 Mil fra
Ansager til Varde. Vi maatte op Kl. 1 om Natten, og Kl. 2 kørte vi.
Ja, det var en lang Vej for at være hjemme nogle faa Timer, men hjem
me havde jeg da været.
Min Plejefader købte 24 Kvier paa Varde Marked, som jeg skulde
drive til Hømlund. Det kan man kalde en Rejse hjem til sine Forældre,
men jeg var dog glad ved det alligevel.
Om Sommeren maatte jeg saa vogte alle disse Kreaturer og desuden
3 Plage og 2 Faar. Den gamle Gaard var ikke nedbrudt, og der havde
jeg Kreaturerne inde om Middagen og om Natten. Jeg fik Kost og
Logi i den nuværende Hømlund Kro. Den var allerede bygget til Ma
ren (en Søster til Vilhelm Smidt) og hendes Forlovede Jendre Nissen,
en Søn af Sognefoged Jens B. Nissen, Høgsbro. Da jeg var Dreng,
var der ikke et Hus helt fra Spandet Kro til Hømvejle uden den gamle
Hømlund Kro.
Nogle Aar senere købte min Plejefader ogsaa den Part, som Jørgen
Petersen, Obbekær, havde, og han var nu selv Ejer af det hele. Det
var én lang Vej at køre til Arbejdet, men det var god Jord, og des
uden var der en god Eng syd for Høm paa 3 Td. Land og en Eng
i Varming paa 5 Td. Land samt en Marskeng vest for Ribe.
I 1864 flyttede min Mor og Stedfader til Hygum i Nr. Nebel Sogn.
Der døde de begge 2 af Tæring (Tuberkulose), og vi var 6 forældre
løse Børn. — Men vor Herre kan lindre alle Savn; han var ogsaa med
os allesammen. Min Plejefader var kørende med mig og min Broder,
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som var kommen til hans Svoger, Hans P. Hansen i Arnum, hjem til
vor Moders Begravelse. Da fik jeg først at vide, at min Stedfader
allerede var død og begravet. Samme Dag kørte vi hjem til Spandetgaard, og da tog min Plejefader den yngste af mine Brødre med sig.
— Ja, det var helt rørende. Kvinderne græd, da han løftede ham op
paa Vognen. Men saa sagde han: »Det skal I ikke græde for, den
’Slags Karle har jeg opdraget flere af, og ham skal jeg nok faa igang«.
Han var flere Aar paa Spandetgaard, saa kom han i Skrædderlære i
Sognet.
Da jeg var 16-17 Aar, spurgte min Plejefader mig, om jeg ikke havde
Lyst til at lære Rebslager-Haandværket. Det vilde jeg gerne, og jeg
kom i Lære hos Rebslager Nis Vind i Tiset, Gram Sogn. Jeg maatte
betale 16 Specier derfor, og dem betalte min Plejefader (1 Specie = 4
Kroner). Da jeg var i Tiset, maatte de Tiset-Bønder endnu gøre Hov
arbejde paa Gramgaard. En skønne Dag kom der Bud fra Herreman
den: Vi skulde møde den og den Dag Kl. 8 paa en bestemt Mark — en
Mand til at høste og en til at binde op. — Det var en stor Mark, der
var 30 Mand til at høste, og saa blev vi endda ikke færdige. Det
skulde ellers gaa rask; — en Karl fra Gaarden gik foran, og en For
valter gik hele Tiden og saa til. Men Høstfolkene tog saa lille et Skaar,
at man næsten ikke kunde staa og stryge sin Le, og saa var den endda
som et Bagtrug. Og naar Forvalteren ikke saa det, lagde vi bare Negene
ud uden at binde dem — saadan gik det hele Rækken igennem.
Men de havde ogsaa en Præst i Gram; han skulde ogsaa leve, og
det gik ud over Bonden. Han skulde have hvert 10. Neg af alle Af
grøder. Men det værste var, at alt Kornet paa hver Mark skulde tælles,
før vi maatte køre det hjem. Den Mand, der skulde tælle Kornet, var
selvfølgelig til Hest, men da Gram Sogn er stort, kunde han ikke altid
naa rundt, til Kornet var tjenlig til Indkørsel. Saa kunde Regnen kom
me, og Kornet blev gennemblødt. — Godt at den Tid er forbi!
Da jeg havde udlært, kom jeg atter til Spandetgaard. Vi fik Krigen
i 1864, og vi kom under Tyskerne. Jeg vil fortælle om et Par Spilopper,
som vi havde for med dem: Der var slaaet en Bom tværs over Vejen
ved det tyske Toldsted ved Hømlund. En Aften gik jeg og 3 andre
Knægte derop og fik Bommen op med Enden i Vejret, og der hang
den om Morgenen. Men nu gik det galt for os; Gendarmen fik at vide,
hvem der var Gerningsmændene. Vi blev stævnet for Øvrigheden i
Toftlund. Det var i Sommertiden, og vi tog Turen i bare Fødder. Der
var ikke meget at sige imod, vi havde jo gjort det, og vi blev idømt
en Specie i Mulkt hver. Men vi kendte ikke noget til at have Penge,
saa vore Forældre maatte betale. Det var nogle kedelige Penge at
blive af med — og især til Tyskerne.
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Da vi paa Hjemvejen kom til Arnum Nykro, sagde vi til Gendar
men, om vi ikke skulde ind og se til Jeppe Beck (Værten). Han var
dansk og lagde ikke Fingrene imellem, naar han kunde ramme Tysker
ne. — Da vi var kommet ind, sagde jeg til Jeppe Beck (selvfølgelig
uden at Gendarmen hørte det): »Kan du ikke give ham fuld — men vi
har ingen Penge!« Han svarede: »Det gør ikke noget, jeg skal nok
sørge for ham!« Og han fik ogsaa den dejligste Kæfert at trække af
med. Det var rigtig noget for os: og det faldt ogsaa i god Jord, da vi
fortalte det hjemme.
Ikke saa længe efter den Forestilling var der Dans i Nabolaget. Vi
var mange Unge med; og vi fik os en Ballepunch — det var Skik den
Gang. Det blev ikke saa dyrt, vi betalte den gerne i Fællesskab. Som
vi sad og drak vor Punch og sang danske Viser og Sange, (jeg sad
bagved Bordet), kommer den tyske Gendarm og tager mig i Brystet
og siger, at jeg er Arrestant og skulde følge med. Jeg kunde snart
ikke komme rask nok om og ud gennem Køkkenet. Der kunde han
ikke faa Døren op — den var delt i to halve Døre, og den nederste
vilde ikke op. Saa trak han Sablen og stak mig i Armen, saa jeg maatte
springe over Døren for at komme ud. — Mens dette gik for sig, var
der nogle af de andre Karle, som bankede to andre Gendarmer, som
ogsaa var kommet ind. Jeg gik lidt udenfor og vilde gerne ind at
danse igen, men jeg maatte gaa hjem, da Armen vedblev at bløde ret
stærkt. Det var ingen glædelig Efterretning at fortælle Plejefader; men
han sagde: »Gaa ud og tal med Rolf (Gendarmen) om det«. Men
han vilde ingenting. Da jeg kom hjem, stod Søren Hansen (Plejefader)
og Vilhelm ude ved Vejen. I det samme kom de to tyske Gendarmer
krydsende hen ad Vejen, og saa kommer de hen til os og siger, om vi
griner af dem. Vi svarede: »Nej«. Men med det samme trækker den
ene Gendarm Klingen og vil til at bruge den. Men Plejefader var en
kraftig Mand — han tog rask om Klingen og tog den fra Gendarmen.
De gik saa til Fjersted, hvor de boede. Dagen efter skrev Plejefader
et Brev, som jeg skulde bringe til deres Foresatte, men i det samme
kommer de to Gendarmer for at faa det afgjort. Da var de bedre at
komme afsted med. De sagde, at dersom det blev meldt, kom de af
Trøjen. Nu var der Lejlighed for mig til at faa min Specie igen, som
jeg maatte betale i Toftlund. Men de slap ikke med det; for der var
en 5-6 Stykker, som var med til Gildet, de vilde ogsaa have hver en
Specie — og fik det ogsaa.
Søren Hansen Pedersen var en god dansk Mand; han agiterede
stærkt for Danskheden og kom meget sammen med Hans A. Krüger
fra Bevtoft. Om de to første danske Rigsdagsmænd, Krüger og Ahl
mann, sang vi:
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»Krüger, Ahlmann, disse to,
under Tysken ingen Ro,
stikker for hans Næse frem
denne her Artikel Fem«.

Jeg maatte undertiden omkring med et Brev til andre danske Mænd
i Sognene: Søren R. Midtgaard, Spandet, Hans P. Hansen, Voddet,
og Mathias Petersen, Haved. Den Gang havde vi ikke saadan Post
gang som nu — langt mindre Telefon.
I Fredsbetingelserne var der en §, der sagde, at vi maatte aftjene
vor Værnepligt, hvor vi vilde — i Tyskland eller Danmark. Den 1.
Januar 1867 var jeg i Ribe og blev indført i den danske Lægdsrulle,
og den 12. Januar fik jeg Ordre til ufortøvet at forlade Landet. Vil
helm maatte ligeledes rejse, men han blev paa Hømlund hos sin
Søster og Svoger, Jendre Nissen. Jeg fik Plads hos Rebslager H. Han
sen, Varde, og fik 33 Sk. om Dagen. Der var jeg til Foraaret, da
kom der Brev fra Søren Hansen, at nu var der ved at være lidt Ro
over Tyskerne. Saa kom vi hjem, baade Vilhelm og jeg. Men det
blev vi kede af, for vi skulde gaa og luske om i Lo og Lade, og fik
de fat paa os, kom vi til Toftlund. Vi var ogsaa bange for, at de vilde
trække os i den tyske Trøje, og da vi fik et Vink om, at de var paa
Spor efter os, stak vi af igen. Vilhelm blev paa Hømlund, jeg byttede
Plads med en Karl i Faurholdt. Længere hen paa Sommeren blev Ty
skerne mere rolige, og vi kunde atter rejse hjem. — I 1868-69 var jeg
Soldat — Infanterist og Underkorporal — i Fredericia.
I 1868 døde Søren Hansen; da var Vilhelm paa Højskolen i Brøns,
saa maatte han hjem for at bestyre Gaarden for sin Moder. Da jeg
derfor i 1869 var færdig med min Soldatertjeneste og atter kom hjem
til Spandetgaard, havde jeg faaet en ny Husbond i Vilhelm Smidt.
Han var 3 Aar ældre end jeg, men vi levede sammen som Brødre, og
det blev vi ved med.
Vilhelm blev skrevet for Gaarden, men det var ikke saa lige til.
Hans Stedfader Søren Hansen var en dygtig og virksom Mand, som
købte meget ind til Gaarden- Da jeg kom til Spandetgaard, var der 4
Teglværker til Byen: Spandetkro, Nis Vestergaard (hvor nu Sørensen
Midtgaard bor), Jeppe Bo (hvor Mejeriet nu ligger) og Søren Hansen.
— Da Leret slap op for de to førstnævnte, købte Søren Hansen Jeppe
Bo’s Gaard og Teglværk og havde dermed Raadighed over hele Tegl
værksdriften. Paa Jeppe Bo’s Gaard var der en Besætning paa 14 Kre
aturer og 4 Heste, hvorfra de 2 brugtes ved Teglværket. Der beskæf
tigedes nu 8-9 Mand hele Sommeren ved Teglværket. Disse var fra
Lippe-Detmold. De var dygtigere til Stenstrygning end Danskerne.

— 51

Foruden Jeppe Bo’s Gaard og Teglværk købte Søren Hansen en
mindre Ejendom til 4 Køer og en Hest af Blom (hvor Herman Jensen
nu bor), og Spandet Lund, Sønderkær og Maden af Villads Blume.
Tidligere havde han købt Hømlund Gaarden og et Moseskifte i Span
det Mose, saa der var selvfølgelig samlet en Del Gæld, som Vilhelm
maatte overtage, men det gik godt. Desuden havde Søren Hansen byg
get Gaarden om i 1850. Jeppe Bo’s Gaard laa, hvor Mejeriet nu ligger,
og Søren Hansens Gaard laa lige overfor. Vejen gik ind mellem Gaardene, men Søren Hansen flyttede sin Gaard lidt længere mod Vest,
hvor den nu ligger.
1872 blev Vilhelm gift med Maren Nørgaard, en Datter af gamle
Peder Hansen Nørgaard i Høm, men jeg blev stadig ved med at være
paa Gaarden. Jeg var der i 19% Aar og min Forlovede i 7 Aar, saa vi
kendte da hinanden, inden vi blev gift.
Lønnen var ikke stor den G^ng. Tilsidst fik jeg dog 100 Prøjsiske
Daler (265 Kr.) og min Kæreste fik 100 Kr.
Det var den 1. November 1874, vi flyttede fra Spandetgaard. Det
var slet ikke saa let, men jeg var 30 Aar, og min Forlovede var 25, og
vi syntes, det maatte være rart at begynde for os selv. Min Kæreste
lærte at væve hos Jendre Nissen, jeg var Rebslager og lærte senere at
slagte. Vi hjalp hinanden trolig, og alt er gaaet saa godt for os.
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DANSK MASKINOPLAG %
(JØRGEN M. HANSEN)
Aabenraa - Telf. 2044
Sønderjyllands ældste og største Specialforretning i Maskiner
for Landbruget.

De renser let og skurer godt

A/s Kulkompagniet
A/s De forenede
Kalkværker
Thisted

ASMUS HANSEN
Kolonial- og Kortevarer
en gros

Haderslev

Smith & Co. A|s
Cykler og Cykledele
en gros

I */s KAALUNDS SÆBEFABRIKER.KOLDING |

ODENSE

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600
HUSK VORE CISTERNER
»Phønix Model 33«, »Ideal 1935« og
»Phønix-Duplex« (dobbeltskyllende).

Maskinfabriken Phønix

Odense

POUL K RØJGAARD

.
Trikotagefabrik

Morsø Textilfabrik A/S
Telefon 575 (2 Linier)

Nykøbing Mors

Poul Pedersen
Landsretssagfører

HERNING

Telf. 406

Vejle
Aktieselskabet

Hans Jensens Eftf.

Skive Markfrøkontor

Trikotagefabrik
IKAST

Frøavl - Frøhandel
Skive.
Telf. 94. 2 Lin.

DIPLOMIS.
Haderslev Telef. 1160

Marie Christensen

Vejen Telef. 3

Hjemmebageri & Conditori
med Thesalon

Aktieselskabet
Dansk Galoche« og Gummifabrik
København

Køge

Bispetorv - Aarhus
Telefon 1939-3222

istorisk Samfund for Sønderjylland
udgiver „Sønderjydske Aarbøger“ III. Række, og
„Sønderjydsk Maanedsskrift“.
Redaktionsudvalg for „Sønderjydske Aarbøger“ bestaar

af Lausten-Thomsen, Hans Lund og Johan Hvidtfeldt.

Lausten-Thomsen og Cl. Eskildsen danner Redaktions
udvalg for „Sønderjydsk Maanedsskrift“.

Medlemsbidraget er 5 Kroner aarlig eller mindst 100
Kr. én Gang for alle. Medlemmerne modtager „Sønder

jydske Aarbøger“ gratis. „Sønderjydsk Maanedsskrift“
kan bestilles hos Posten og koster 1 Kr. 65 Øre fjerding-

aarligt.

I Boghandelen eller bestilt hos Cl. Eskildsen

koster det 1 Kr. 50 Øre frit tilsendt. Indmeldelser i Histo

risk Samfund modtages af alle Bestyrelsesmedlemmer.

Opkrævningen af Medlemsbidraget sker ved Tilsendel
sen af 1. Halvbind af Aarbøgerne.
Ældre Aargange af „Sønderjydske Aarbøger“ kan, for

saa vidt de haves, faas mod Betaling af tilsvarende

Medlemsbidrag: 5 Kr. for en hel Aargang, 2 Kr. 50 Øre
for et Halvbind -|- Porto.

Ogsaa Festskriftet til H. P. Hanssen faas af Medlem
merne for 5 Kr. -|- Porto, saa vidt Oplaget rækker.

Aktieselskabet

Motorfabriken „Frederikshavn“
Til alle Festligheder

PREMIER IS
Esbjerg

7s P. SCHOU & CO.

Støt dansk Industri

TRÆLASTHANDEL

(Grundl. 1840)

Kolding

'/s J. JUNGET

JESPER NIELSEN

' TRICO TA GEFA ERIK

Træbearbejdningsmaskiner
HERNING

Telefon 36

NAKSKOV

SKIBSVÆRFT
NAKSKOV

DANMARK

Oscar Christensen
—

Varde

—

N. P. Hansen £ Cn.
Spedition — Kontrol
og Pakliusforretning

Odense
Aktieselskabet

Helsingørs Væveri

Kolonial en gros

Kolding

HERNING

Haderslev

—

Aabenraa

Helsingør.

N. MIKKELSEN SØRENSEN

Aktieselskabet

Murermester og Entreprenør

Køge Trævarefabrik

Nd r. Fasa n v. 217 Tlf. C.4520, Taga 1700 og 1717
KØBENHAVN

Køge

Kirkegaard & Co A/S
Trikotagefabrik
HERNING

Korsetterne virker slankende,
sidder eminent og er beha
gelige i Brug.

Sorø Amtstidende

Gennemsnits-Oplag

Dagligt

fori.Haivaar i^
Oplagsk. 17.091 Eksempl.

Akcidenstrykkeri, Lystryksanstalt, Clichefabrik, Bogbinderi
Hovedkontor: Slagelse. Telf. 2000.

Østsjællands Folkeblad
Køge
Oplag 10.400

Hovedstadskontor: Telf. Palæ 4758.

HEJMDAL

Maribo Amtstidende

Landsdelens Blad

MARIBO

Holbæk Amtstidende
Odsherreds Tidende
Enhver Bilist kender Holbæk Amts gode Veje — enhver
Annoncør kender den gode Vej til Kunderne i Holbæk Amt.
Telefon Holbæk 71
Telefon Nykøbing 7

Fyns Tidende

FOLKETIDENDE

TIDENDE

hurtigst cg bedst.
Hcskilde Dagblad Byens og Egnens Blad
Søger De Husassistent eller anden Medhjælp, da averter i
Roskilde Dagblad. Søger De Plads i Nærheden af Køben
havn, faar De den bedst gennem en Annonce i Roskilde
Dagblad. Vort Trykkeri leverer Tryksager af enhver Art.
Telefon Roskilde 601 (2 Linier).
A/s FAXE
Frederiksholms Kanal 16

RINGSTED

FOB NAKSKOt MARIBO 0Q RØDBY

Lollands største Dagblad

Lolland-Falsters
Folketidende
Stiftets største Blad
Nykøbing F.

KALKBRUD
Telefon Central 9123

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

Odense Frøkontor
Odense

Aktieselskabet

Carl Lange & Co.

Tapetfabriken „FIONA“

København K

FAABORG

Konserves en gros

Nakskov bampmelle

Frederikshavn

Aktieselskab

NAKSKOV

TEKSTILFABRIK
Import

En gros

Mælkeforsyning
Poul Clausen
Brørup - Telf. 179

Herning.

Haderslev Amts aul. Destruktionsanstalt

Stole og Møbler

Ringsted

Telefon Hammelev 32.

Andels-Svineslagteri

Selvdøde og syge Dyr afhentes overalt i Distriktet.

RINGSTED

