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Niels Skovgårds billede af slægtens første herredsfoged, Nis Henrik
sen, på hovedkulds flugt fra Urnehoved ting 1523.

Herredsfogederne på Hajstrup 
- en sønderjysk tjenesteadel?
Af HELGE HAYSTRUP

Sognepræst, lic. theol. Helge Haystrup, 
Hellevad, skriver om en gammel herreds
fogedslægt, der gennem generationer øve
de stor indflydelse, ikke blot som bindeled 
mellem kongen og den lokale befolkning, 
men især som værn mod tysk rets indtræn
gen i Sønderjylland.

Vi skal langt tilbage i tiden. Tilbage til en 
tid, da store dele af Slogs herred var dæk
ket af skov. Ploven kan stadig støde på æld
gamle træstubbe og -stammer fra de dage. 
Og hvor skoven hørte op, var det meste 

sumpe og lave enge. Ikke underligt, at går
dene måtte være store for at føde en fami
lie, og heller ikke, at man stadig hører om 
jagtrettigheder og ret til at fælde træer.

Hvor nu landsbyen Hajstrup ligger, syd
øst for Bylderup, lå der for halvsjette år
hundrede siden en gård med lader, huse og 
andre tilbygninger. Gårdens navn var ikke 
Hajstrupgård, - det navn møder vi først 
ved begyndelsen af 18. tallet, men Haj
strup. Gården var af hvad man i vore dage 
vil anse for godsstørrelse, og besiddernes 
anseelse voksede naturligvis, da den tidli-
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Peter Petersen, f.o. 1395, skal 1420 have indfriet sig på Hajstrup.

Henrik Petersen på Hajstrup, nævnes i akter fra 1470 og 1509 (Løgumkloster 
diplomatariet), rimeligvis født o. 1435.

Nis Henriksen på Hajstrup, født o. 1478, død 1554, begravet i Bylderup kirke. 
Nævnes i 1515 som medlem af »Unserer lewen Frouwen Lage des Kopmans tho 
Flensborgh«. 1516 g.m. Anna fra Vellerup (Agerskov s.). Fra 1518 herredsfoged i 
Slogs herred.

Hans Nissen på Hajstrup, født o. 1535. Fra 1555 g.m. Marina, Peter Redlefsen fra 
Tønders datter. 1560 herredsfoged i Slogs herred. Død 1574, begravet i Bylderup 
kirke.

Nis Hansen på Hajstrup, født 1558, gift 1588 med herredsfoged Erik Clementsen 
i Fahrenstedts datter Anna, 1591 herredsfoged i Slogs herred. Død 1616, begravet 
i Bylderup kirke.

Hans Nissen på Hajstrup, født o. 1595, gift o. 1620 med herredsfoged Nis Asmus
sen på Valdemarstofts datter Metta. Død 1645, begravet i Bylderup kirke. Herreds
foged i Slogs herred fra o. 1620.

Hans Nissen på Hajstrup, født 1626, gift 1665 med herredsfoged Johan Striede- 
becks (Nørre Gøs herred) datter Dorothea, herredsfoged i Slogs herred fra 1645. 
Død 1681, begravet i Bylderup kirke.

Adolf Nissen på Hajstrup, født 1677, designeret herredsfoged i Slogs herred, ugift. 
Død 1722, begravet i Bylderup kirke.

Anerække for herredsfogederne på Hajstrup. Peter Petersen er pastor Helge Haystrups 
tolv gange tipoldefar. Han, der er født i Egernsund og nu er sognepræst i Hellevad, er 
således næsten kommet »hjem«.

gere herregård Vrågård i Burkal sogn i 
1527 blev føjet til, og voksede endnu mere, 
da man overtog det hertugelige jagtslot 
Grøngårds vidtstrakte jorder i 1611. På 
den tid har vel mellem 2000 og 3000 tøn
der land hørt ind under Hajstrup.

Det ejendommelige er imidlertid, at 
slægten på Hajstrup øjensynlig aldrig har 
ejet nogen af disse store ejendomme. Grøn
gård havde man blot i forpagtning. Vrå
gård var et arvefæste, som landsherren

havde overdraget slægtens mest fremtræ
dende medlem, herredsfogden Nis Henrik
sen, dels som belønning for hans raske op
træden på Urnehoved ting i skæbneåret 
1523 og dels som et plaster på de sår, han 
havde pådraget sig ved den lejlighed. Og 
Hajstrup, stamgodset, som slægtens ældste 
kendte person, Peter Petersen , - »disses 
geschlechtes Stambohm«, som det hedder 
på den stamtavle, familien to hundrede år 
senere lod ophænge i Bylderup kirke - ,
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Hajstrupslægtens stamtavle i Bylderup kirke. (Fot. Nationalmuseet).

skal have indfriet sig på i 1420 - selv Haj
strup synes trods den kyndige historiker H. 
V. Gregersens påstand om frihedsbreve for 
Hajstrupgård allerede i greve Adolfs dage 
ikke at have været nogen selvejergård. 
Gården må snarere have udgjort en del af 
det gods, der fra gammel tid tilhørte kon
gen, resp. den hertugelige landsherre i 
Slogs Herred.

Allerede med dette var slægten på Haj
strup anderledes end herredets andre store 

bønder, der sad trygt på deres egen gård, 
og fra hvis midte man for eksempel udtog 
de otte sandemænd, der var herredsfoge
dens nærmeste hjælpere på herredstinget, 
hvor de fungerede som en art lægdommere.

Som bekendt var »Jyske Lov« fra 1241 
også gældende i Sønderjylland, for visse 
bestemmelsers vedkommende endda lige 
indtil det preussiske styres indførelse af 
»Bürgerlisches Gesetzbuch« i året 1900. 
Fra 1593 forelå »Jyske Lov« i en trykt plat
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tysk oversættelse, kaldet »Das Jütische 
Low-Buch«, som et vidnesbyrd om, at ad
ministrationens sprog var blevet plattysk. 
Lovbogens nordiske indhold var derimod 
næsten uændret.

»Jyske Lov« forudsætter, at landsherren 
har et eller flere godser i hvert herred, og 
bestyreren af dem, bryden eller ombuds
manden, som han kaldes, stod ikke blot for 
disse ejendommes drift, men han var des
uden statsmagtens repræsentant overfor 
herredets andre bønder. Som herredsfoged 
var han leder af det lokale ting, indenfor 
hvis fire tingstokke de allerfleste civile sa
ger blev pådømt. Sager om manddrab og 
andre alvorlige sager var dog forbeholdt 
landstinget, og dettes myndighed var for de 
hertugelige dele af Sønderjyllands ved
kommende overtaget af den år 1590 opret
tede hertugelige hofret på Gottorp, der alt
så også for Slogs herred har været den 
øverste domstol og samtidig den overord
nede administrative myndighed.

Herredsfogden havde foruden sit hverv 
som dommer en vis politimæssig myndig
hed. Han kunne således holde anklagede i 
varetægtsarrest, indtil processen kom for i 
tinghuset i Bylderup. Egentlige fængsels
straffe var endnu meget sjældne. Fogden 
holdt også kro i Bylderup for tingfolkene, 
hvad der næppe har været nogen dårlig for
retning. Endelig var han opkræver af for
skellige skatter til landsherren.

Herredsfoged-privilegier
Fra 1518 til sin død d. 3. december 1554 
var nævnte Peter Petersens barnebarn, Nis 
Henriksen, herredsfoged. Og allerede han 
ses i kraft af sit embede at være fritaget de 
almindelige skatter. Han skal, som det hed
der i et bevaret brev fra hertug Hans i 
Haderslev, »de Tidt sines Levendes alleuth 
aller Beschweringe fry sin«, i hvert fald for 
Vrågårds vedkommende. Ja, hertugens far, 
kong Frederik I, gav endog Nis lov til at 
fælde de træer, han havde brug for, i de 

skove, der var landsherrens. Vi hører også 
om jagtrettigheder, hvad der ellers på den 
tid var forbeholdt adelen.

Nis Henriksens søn, Hans Nissen, fra 
1560 til sin død i 1574 faderens efterfølger 
på Hajstrup og Vrågård såvel som i embe
det som herredsfoged, skyndte sig da også 
med at sikre sig de samme privilegier, som 
faderen havde haft.

Ved Hans Nissens altfor tidlige død var 
hans ældste søn og arving, Nis Hansen »tho 
Haistroph«, kun 16 år gammel. Han måtte 
nu skyndsomt vende hjem fra sin skolegang 
i Lyneborg, blandt hvis saltjunkere slægten 
også havde fået indgang. Han overtog 
straks godset, men blev først herredsfoged 
i 1591, et embede, han varetog til han døde 
8. februar 1616. Foruden den uformindske
de fædrene besiddelse forpagtede han i 
1611 de ca. 1000 tønder land, der hørte til 
hertug Hans’ jagtslot Grøngård i Burkal 
sogn.

Slægtens kulmination
Denne Nis var slægtens tredie herredsfo
ged, og under ham nåede familien et høj
depunkt. Man hører, at også Slogs herreds 
toldafgifter har været overdraget til den 
vindskibelige Nis af hertugen. Desuden var 
han i modsætning til alle andre bønder 
skattefri »wegen der Vogdie«, hvad der i 
realiteten vil sige, at herredsfogden på Haj
strup nød en række adelige privilegier ikke 
på grund af arvet ejendom eller slægt, men 
på grund af arvet og loyal tjeneste overfor 
landsherren. Dette understregedes allerede 
i hans forældres tid ved den af moderen til 
Bylderup kirke skænkede prædikestol. Den 
bærer på stolen hertug Adolf og hans ge
malinde Kristine af Hessens våben. Men 
også prædikestolshimlen er smykket med 
våbener, omend i langt mere beskedent for
mat, nemlig Hajstrupslægtens eget våben, 
den mod højre springende halve hjort med 
den gyldne slange i munden, samt Hans 
Nissens enke Marins træ med kløverblade-
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Epitafiet i Bylderup kirke over slægtens tredie herredsfoged, Nis 
Hansen, og hans hustru Anna Clementsen. Bag faderen ses hans 
efterfølger Hans Nissen, vistnok den ældste af sønnerne. (Fot. Natio
nalmuseet).

ne. Hjortevåbnet optræder også på det af 
Nis Hansens enke opsatte fornemme epita
fium fra 1620. Det markerer samtidig 
slægtens 200-årige besiddelse af Hajstrup. 
Når man ser epitafiets billeder af ægtepar
ret med dets seks sønner og seks døtre, 
hvem kan da være i tvivl om, at det drejer 
sig om virkelig store folk?

Nis Hansens søn, Hans Nissen, synes at 
have markeret sig mindre stærkt. Vel fik

Bylderup kirke sit tårn og en ny kirkeklok
ke i året 1626, altså i denne nye Hans Nis
sens tid. Men udadtil prægedes årene efter 
faderens død af stridigheder med bønderne 
i Rens og Lydersholm om Vrågårds rettig
heder samt af 30-års krigens ufred. Det er 
på denne tid, en yngre broder overtager 
Vrågård. Foruden Hajstrup og Grøngård 
erhverver Hans Nissen sig dog snart et nyt 
gods, nemlig Store Tønde i Hostrup sogn,
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Portrættet på Flensborg museum af Hans Nissen den Yngre, slæg
tens femte og sidste herredsfoged. (Fot. Atelier Renner, Flensborg).

som han køber af hertug Frederik for 1200 
rigsdaler »in specie«. Dokumentet for dette 
»richtiger und unwiderruflicher Erbkauff« 
er dateret d. 2. maj 1639 og skal findes i 
Schackenborgs godsarkiv. Endelig havde 
man en egen ejendom. Den var bestemt til 
enkesæde til Hajstrup og forblev da også i 
slægtens besiddelse indtil 1750. Hans Nis
sen, den 4. herredsfoged på Hajstrup, døde 
år 1645.

Skønt kun en snes år gammel overtog

sønnen Hans Nissen den Yngre allerede i 
december samme år såvel faderens embe
de som Hajstrup. Han må have evnet at 
styre sit herred med klogskab og diplomati 
gennem tidens uro, siden Slogs herred slap 
nogenlunde helskindet gennem krige og 
plyndringer og pest. Først Svenskerne og 
siden Polakker og Brandenborgere hærge
de jo på denne tid landet. Først efter at 
mere fredelige tider var vendt tilbage, blev 
det til giftermål med Dorothea Striede-
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Portrættet på Flensborg museum af Hans Nissen den Yngres hustru, 
Dorothea Striedebeck. (Fot. Atelier Renner, Flensborg).

beck, datter af herredsfogden for Nørre 
Gøs herred. I dette ægteskab var der ti 
børn, hvoraf de otte overlevede børneåre
ne. Slægtens beståen syntes sikret langt ud 
i fremtiden. Hans og Dorothea var også et 
stateligt ægtepar. De bevarede billeder vi
ser tidens hang til luksus og fornemhed. I 
stedet for Nis Henriksens stridsøkse holder 
Hans Nissen en sølvknappet stok og en 
moderne hat i sine hænder. Og Dorothea 
tilsvarende en rose.

Alligevel blev Hans Nissen slægtens sid
ste herredsfoged. Den tilsyneladende så 
livskraftige mand døde kun 56 år gammel 
under et ophold i Slesvig, hvor han måske 
ejede et hus på Heisterberg. Det var i året 
1681. Han havde da været herredsfoged i 
36 år. Fra da af gik det rask nedad for 
familien.

De gottorpske hertuger havde længe an
spændt deres lille fyrstendømmes økonomi. 
De berømmelige dage i 1523 lå også så 
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langt tilbage. Vist gav hertugen et mere 
eller mindre ubestemt tilsagn om, at den 
lille Adolf Nissen med tiden kunne blive 
herredsfoged ligesom faderen. Det havde 
imidlertid lange udsigter, og gavmildhed 
var der ikke mere råd til. Fra 1681 var det 
derfor slut med skattefriheden, hvad der jo 
var det egentlige skel mellem adel og bon
de. Og dette må have ramt den af de got
torpske hertuger så højt fortjente slægt 
meget smerteligt. Også jagtretten blev nu 
kraftig beskåret. Fru Dorothea og hendes 
søn, den designerede herredsfoged Adolf 
Nissen, døde iøvrigt begge 1722, ni år efter 
at det store opgør mellem den sidste søn
derjyske gottorper Carl Frederik og kong 
Frederik IV var begyndt.

Få år efter blev hele Sønderjylland 
underlagt kongens Tyske kancelli i Køben
havn. Der var blevet vendt op og ned på 
mange ting også i Slogs herred. På Haj
strup boede tre ugifte søskende. Da den 
sidste af dem var død i 1744, blev gården 
solgt til en meget fjern slægtning Wilhad 
Fabricius, der foruden godset også overtog 
indbo, huse og bosteder i landsbyen Haj
strup, tinghuset i Bylderup m.m. Det var 
stadig en anselig ejendom, et såkaldt »Kan
celligods«.

Den gamle herredsfogedslægt overleve
de kun i sine sidelinier. Dem er der til gen
gæld også overordentlig mange af. I »Hei
matkundliche Arbeitsgemeinschaft für 
Nordschleswig«, Heft 13, har Hans Staack 
samlet en del af dem. Jeg skylder afdøde 
dr. Max Rasch at tilføje, at dette arbejde 
hverken er udtømmende eller uangribeligt.

Sønderjysk tjenesteadel
I min titel har jeg opkastet spørgsmålet, 
om slægten på Hajstrup i kraft af sine pri
vilegier var en sønderjysk tjenesteadel, sva
rende til de ministerialer, man allerede fra 
senmiddelalderen træffer ved tyske fyrste
hoffer.

Det kan måske undre den, der har væn

net sig til at betragte adel som en højere 
privilegeret stand, der udmærker sig ved 
eneret på våben og fornemme navne. Men 
hverken våben eller navn udmærkede alle 
af herremandsstand. Som bekendt hed 
mange adelige, inden kong Frederik d. 1. 
påbød faste slægtsnavne for standen, Niel
sen, Petersen, Hansen eller Jensen. Og de 
nye, faste slægtsnavne var længe om at 
trænge igennem.

Herremandsforholdet var, som man kan 
se af Jyske Lov, primært et forhold mellem 
den veludrustede kriger og kongen, lands
herren, hvis vigtigste funktion i de ældste 
tider vel var at være hærfører og derved 
tillige den, der sikrede fred i riget.

Herremandsstanden var en krigerkaste, 
hvis adelige privilegier, først og fremmest 
frihed for skatter og andre afgifter eller 
arbejdsydelser, var betinget af, at herre- 
mændene var rede til når som helst at dra
ge i leding på kongens bud. Det siger sig 
selv, at kun den med megen jord var i stand 
til at bekoste fuld krigerudrustning og til at 
være borte fra sin ejendom i længere tid.

Fra krigeradel til fødselsadel
Senere omdannedes denne gamle kriger
adel til en fødselsadel, hvis privilegier ned
arvedes fra slægt til slægt som en næsten 
umistelig ret, uafhængig af personlige 
modydelser. Også kongedømmet ændrede 
sig. Som vi ser af Jyske Lovs fortale er han 
nu den, hvis autoritet giver lovgivningen 
kraft. Han er mere og mere lovgiver, ad
ministrator og dommer. Og disse forplig
telser, som han snart for det halve Sønder
jyllands vedkommende måtte dele med el
ler helt overlade til den hertugelige lands
herre, krævede en ny form for tjenere, -ikke 
krigere, men juridisk og økonomisk skole
de, erfarne mænd, der dannede en art »mi- 
nisterialadel«. Også de belønnedes med 
skattefrihed snarere end med en egentlig 
løn. Vi møder denne udvikling i Tyskland, 
hvor flere historikere i den finder oprindel- 
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sen til den så højt besungne ridderstand, 
der altså var en lavere form for adel og 
derfor måtte være vitalt interesseret i at 
omgive sin tilbliven med sagn og mystik. 
Denne nye tjenesteadel var helt og holdent 
afhængig af sin herres gunst. Loyalitet 
mod fyrsten blev den ægte ridders første 
bud.

Andetsteds kvalificerede en juridisk 
doktorgrad ikke blot til statstjeneste, men 
også til adelskab. Kendskab til juraen var 
blevet nødvendig for at administrere riger 
og fyrstedømmer. Endelig ved vi herhjem- 
mefra, hvordan veltjente fogeder ved vå
benbreve belønnedes med hjelm og våben
skjold samt med »riddermæssighed« eller 
»mit adelichen Privilegien« (altså skattefri
hed), som det præciseres i kong Frederik 
111.s stadfæstelse af de privilegier, hans 
forfader kong Hans havde skænket her
redsfogden for Vis herred, Jens Thomsen 
af Kollund, i et brev udstedt på Sønder
borg Slot 3. januar 1488.

Vi kender ikke til et lignende våbenbrev 
for Nis Henriksen og hans slægt. Men skat
tefriheden til gengæld for tjeneste taler for 
mig at se sit klare sprog. Ligeså dette, at 
privilegierne ganske afhang af, at man sta
dig stod højt i landsherrens gunst, stadig 
kvalificerede sig, stadig gjorde sig fortjent 
og selv stadig gjorde opmærkom på sin for
tjeneste.

Den røde kappe med fem pile
Slægtens grundlæggende fortjeneste var 
Nis Henriksens optræden på Urnehoved i 
1523. Derfor blev hans røde kappe, der var 
blevet gennemhullet af de pile, hans mod
standere havde sendt i ryggen på ham, ret 
ostentativt hængt op sammen med pilene i 
Bylderup kirkes kor, så alle - lejlighedsvis 
vel også amtmanden i Tønder og hertugen 
selv! - kunne blive erindret om, hvad man 
havde udstået for gottorpernes stamfader. 
Nis Henriksens efterkommere påberåbte 
sig da også med flid, hvad den lærde Niels 

Heldvad og provst Troels Arnkiel havde 
skrevet om den tapre herredsfogeds sår, 
der som det hedder hos den sidstnævnte 
skaffede Nis Henriksen »das Guth Hei- 
storff zu ewigen Tagen frey gegeben und 
daneben mit der Jagdgerechtigkeit begna
diget« (se sognepræst i Bylderup Gjøde 
Lauridsens - Ægidius Laurentii - ligtale 
over slægtens sidste herredsfoged, side 84).

Men hvem kan blive ved med at leve 
højt på sine fædres fortjenester? Man sør
gede derfor også for at gifte sig ind i andre 
lavadels- og herredsfogedslægter og satte 
alt ind på at skaffe sine børn en ordentlig 
uddannelse, så de lå et hestehoved foran de 
andre. Nis Henriksens søn, Hans Nissen, 
var så ivrig efter at se sin søn vel anbragt 
på den videregående regneskole i Ham
borg, at han selv midt i vinteren 1574 fulg
te sønnen på vej. Undervejs blev faderen 
imidlertid syg og døde få måneder efter af 
rejsens strabadser. Sønnen Nis Hansen 
havde inden han blev sendt til Hamborg 
gået på latinskolen i Tønder, hvor familien 
havde et vinterhus, vist nok det nuværende 
Østergade 13, og fra Tønder havde den un
ge Nis besøgt Lyneborgs berømte højere 
skole i tre år under den lærde Lossius.

Seks sønner skulle uddannes
Hvilken uddannelse de seks sønner, vi ser 
på epitafiet over Nis Hansen, har fået, ved 
vi ikke. Først méd Nis Hansens barnebarn 
Hans Nissen den Yngre får vi påny fast 
grund under fødderne. Vi hører af den lige 
nævnte ligprædiken, at hans forældre lod 
ham og hans søskende undervise af huslæ
reren blandt andet i latin, hvorefter han 
blev sendt på en skrive- og regneskole i 
Lybæk. Men han skulle også lære indsigt i 
forvaltning og retsvæsen. Derfor blev han 
betroet i den hertugelige kancellisekretær 
Eilhardt Schachts varetægt på Gottorp 
slot. Først efter tre års kancellitjeneste dér 
var han moden til i den overordentlig unge 
alder af tyve år at overtage faderens em
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bede som herredsfoged. Selv holdt han 
huslærer til sine børn. Men om deres videre 
uddannelse erfarer vi desværre intet.

Det gjaldt om at kvalificere sig. Ikke 
blot verdsligt, men også åndeligt. Allerede 
på den store sandstensplade, der har dæk
ket Nis Henriksens familiebegravelse i 
Bylderup kirke - rimeligvis i koret og altså 
passende nær ved den røde kappe og de 
fem rustne pile - kunne man læse om fo
gedens fortrøstning til, at Gud »ane twivel« 
vil være ham nådig. I hvert fald blev Nis til 
det sidste tro imod Gud. Og på billedet af 
hans skjold læser vi da også: »Got is min 
hogest trost«, hvad sandsynligvis har været 
den gamle herres motto.

Efterfølgerne har ligeledes bidraget 
kraftigt til kirkens udsmykning. Og det 
næppe alene som den tak, de var Gud, den 
øverste landsherre skyldig, men også for at 
bevare mindet om giverne. Derfor møder vi 
den halve hjort på prædikestolen, på epita
fiet med det smukke korsfæstelsesbillede 
samt på døbefonten fra slægtens sidste år 
på Hajstrup. Også gårdens navn, stavet på 
mange forskellige måder, møder os atter og 
atter, ligesom det nok kan fornemmes no
get anmassende, at familens stamtavle og
så hænger i kirken.

Ikke blot menigheden og besøgende, 
men Gud selv skulle mindes om, hvor me
get slægten havde gjort for Guds hus. Hav
de de så ikke selv fortjent at få en passende 
plads i Guds rige? De havde dog ikke gjort 
det så dårligt.

Slægtens største fortjeneste
Men hvad er det egentlig, vi nulevende må 
beundre den gamle herredsfogedslægt for? 
Jeg har nævnt deres iver for at bevare og 
udvide deres udstrakte besiddelser, deres 
forståelse for nødvendigheden af en grun
dig skolegang, så at herredsfogedembedet 
i fem generationer kunne nedarves fra far 
til søn, samt deres omsorg for Bylderup 
kirke, herredskirken. Også det sidste for

nemmedes vel som en kvalifikation.
Deres største fortjeneste har imidlertid 

været dem selv ganske ubekendt og ligger 
på et helt andet felt: Ved deres blotte eksi
stens har herredsfogderne på Hajstrup 
dæmmet op for romerretten eller den tyske 
rets fremtrængen i Sønderjylland. Den be
rømte »Peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karls des Fünften von 1532«, også kaldet 
»Carolina«, kunne først trænge igennem for 
alvor, da retsvæsenet i Sønderjylland - og
så herredsretterne - ved begyndelsen af 
1700-tallet blev overtaget af tysk uddanne
de jurister. Altså på et tidspunkt, da de 
fleste af de gamle slægter var ude af bille
det, og hele Sønderjylland var blevet kon
geligt.

Det gottorpske hertugdømme var nem
lig trods alt politisk og kulturelt vidsyn kun 
et fattigt lille rige, som ikke havde råd til 
akademiske jurister som herredsfogeder. 
Det var langt billigere og ligeså effektivt at 
holde sig til de gamle, prøvede tjenere som 
slægten på Hajstrup, hvis uddannelsesni
veau nok lå adskilligt over de almindelige 
bønders, men som dog i deres kendskab til 
retsvæsen væsentlig har bygget på den ned
arvede retstradition, altså på »Das Jütische 
Low«. Retssproget på tinget har været plat
tysk. Det føltes jo lidt finere end det dan
ske dagligsprog. Men retsregler og domme 
har gennemgående været efter gammel 
dansk lov.

Forskellen mellem Jyske Lov og »Carolina« 
Hvad er da forskellen mellem Jyske Lovs 
og Carolinas retsopfattelse? Noget unuan
ceret har man udtrykt det sådan: Ligesom 
det måtte være det primære for et nordisk 
bondesamfunds sædvanelov, in casu Jyske 
Lov, at værne om den enkeltes liv, ejen
dom, ære og ret, således var statsmagtens, 
samfundets eller det almene vels tarv for 
romerretten og dermed for Carolina over
ordnet hensynet til den enkelte. Jyske Lov 
forudsætter et samfund, hvor man kan sto-
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Titelbladet fra Gjøde Lauridsens ligprædiken (»Zwo Ehren-Seulen«) 
over Hans Nissen den Yngre (1626-1681). Han var herredsfoged i 
Slogs herred i 36 år, og han blev — som slægtens andre medlemmer 
- begravet i Bylderup kirke.

le på hinanden som mænd af ære; den lag
de derfor vægt på eden, eventuelt ved 
»mededsmænd«, som bevis. Carolina nærer 
ingen illusioner om menneskers pålidelig
hed; den må derfor nu og da anbefale tor
tur som middel til at fremtvinge den til
ståelse, som stadig anses for det sikre bevis 
(torturen kan iøvrigt bruges overfor blot 
mistænkte eller medvidere).

Men er den enkeltes ejendom ukrænke
lig, må tyveri også straffes strengt, og vi 
ser da også, hvordan Jyske Lov straffer det 
fordulgte, nedrige indbrud med døden. Se
nere afløses dødsstraffen vel af bøder og 
andet; men tyveri blev stadig straffet for
holdsvis strengt, mens Carolina i dette er 
langt mere nuanceret og til små tyverier 
lader svare små straffe. Anderledes med 
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hensyn til mord, sædelighedsforbrydelser 
og majestætsfornærmelse. At slå andre 
ihjel kunne efter nordisk retsopfattelse ofte 
undskyldes, så drabsmænd slap oprindelig 
efter Jyske Lov med en bøde, »mandebod«, 
som det kunne være svært nok at udrede, 
men som dog i det mindste skånede ét liv. 
Blandt andet som følge af reformationens 
forkærlighed for Moseloven straffede man 
senere drab med døden uden særlige raffi
nementer.

Svarende til sine langt mere udviklede 
procesregler rådede Carolina over en rig 
variation af straffe. De kunne være overor
dentlig grusomme med langsomme døds
måder og forskellige former for fængsels
straffe. I det hele taget udvidedes området 
for forbrydelser ganske voldsomt.

Så længe den hertugelige administration 
støttede sig på landdistrikternes egne ad
ministrationer, og så længe de gamle bon

deslægter selv kunne stille folk, der kunne 
påtage sig opgaven, så længe blev man ved 
den hjemlige på Jyske Lov hvilende rets- 
tradition. At have medvirket til dette hører 
vel til herredsfogederne på Hajstrups stør
ste fortjenester.

Til slut en lille oplevelse. For nogen tid 
siden bad jeg under et besøg på Flensborg 
Museum om at måtte se de gamle portræt
ter af Hans Nissen den Yngre og fru Do
rothea. Direktør dr. Schulte-Wölwer lod 
dem da også beredvilligt hente op fra ar
kivet, og vi beundrede dem sammen. Den 
slags billeder kendte de ikke til i hans fa
milie, sagde han, og så kom det: »Aber, sie 
waren doch nur Bauern!« Uvilkårligt måtte 
jeg svare: »Ja, aber welche Bauern!«

Jeg håber med det foregående også at 
have bidraget til klaring af dette spørgs
mål.
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Urskive af et standur fremstillet af Cajus Bleshøy, Egen, Uret er dateret 1831. 
Ejer og fotograf: P. A. Wolter, Hvidovre.

Urmagere fra Als og Sundeved
Af JENS K. LAMPE

Jens Kongsted Lampe, Brabrand, afslutter 
sin gennemgang af de sønderjyske urma
gere. Se Sønderjysk Månedsskrift 1979

side 145 og 179,1980 side 65,1982 side 70 
og 1983 side 197, hvor de tidligere artikler 
i serien er trykt.
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Ligesom det i det tidligere Åbenrå amt var 
urmagerslægterne Green, Åbenrå, Bach
mann, Uge og Hohwii, Gråsten, der domi
nerede og angav den faglige standard, var 
det i det tidligere Sønderborg amt slægter
ne Johannsen og Wied, Kasmosedam, Bles- 
høy, Egen og Kaadmann fra Vibøge (Viby) 
senere Broagerland og Augustenborg, der 
var de førende i produktionen af standure, 
men det betyder ikke, at de andre selvpro
ducerende urmagere i området stod tilbage 
for dem.

De bedste ure blev lavet på landet, hvor 
urmageriet i lange tider udøvede en stærk 
tiltrækning på teknisk interesserede unge 
mænd, der her kunne få udløsning for deres 
trang til teknisk udfoldelse. Man må huske 
på, at det mekaniske ur var den første 

»maskine« og var kendt længe før damp
maskinen, dieselmotoren, elektromotoren 
og andre opfindelser, som dannede bag
grund for industrialiseringen. Klokkema- 
geriet holdt sig også længere i landsbyerne 
end i købstaden, men fra o. 1860 begyndte 
det at gå tilbage med produktionen. Siden 
var der kun enkelte, der lavede ure og nær
mest for fornøjelsens skyld eller på bestil
ling. Derfor er året 1860 sat som - en ret 
vilkårlig - grænse, således at urmagere, der 
er født efter denne tid, kun er nævnt, når 
der har været en særlig grund til det.

Forkortelser: f. = født, s.a. = søn af, g.m. = 
gift med, bsk. = borgerskab, bev. = bevilling, 
koncession, ft. = folketælling. I øvrigt er benyt
tet almindelig kendte forkortelser.

ANDERSEN, CLAUS; f. 1799 i Sottrup, død 20.2. 1841 i Sønderborg (s.a. sømand 
Peter A. og Cathrine f. Petersen) g. i Sønderborg 4.3.1825 m. Marie Cathrine Matzen, 
d.a. skipper Hans Peter M. og hustru. Bsk. som urm. i Sønderborg 1825.
ANDERSEN, JENS PETER, f. 17.7. 1833 i Elstup, Egen sogn, død 5.5. 1895 s.st. 
(s.a. træskomand Peter Jensen A. og Mette Malene f. Jørgensen) g. l.g.m. Anna Marie 
Margrethe Bonde, død 1884, g. 2. g.m. med en søster til 1. hustru. Urm. og inderste 
i Elstrup.

ANDERSEN, PETER, f. 5.5. 1825 i Sønderborg, udvandrede til Amerika 1872. (s.a. 
urm. Claus A. og Maria Catharine Matzen) g. i Sønderborg 20.8. 1847 m. Margrethe 
Cathrine Iversen, d.a. guldsmed Claus I. og Catharina Dorothea f. Hansen. Bsk. som 
urm. i Sønderborg 12.7. 1847, men virkede også som optiker og fotograf. Ved ft. 1855 
havde Peter Andersen en svend fra Rudkøbing og en fra Stenbjergskov på Angel. If. 
adressebogen 1860 boede han ved rådhuset.

ARBOE, DETLEF FRIEDRICH PETER, f. 18.2 1752 i Slesvig, død 26.1 1825 i 
Sønderborg (s.a. skomager Detlef Arboe fra Haderslev og Thaia Margaretha Haack) 
g.m. Anna Catharina Bendixen. Urm. i Sønderborg siden o. 1776. Gravsten i Marie- 
kirken.

BENDIX, PETER, døbt 19.10. 1708 I Sønderborg, død 24.11.1788 s.st. (s.a. guldsmed 
Alexander Bendixen og hustru) g.l.g.m. Auguste Sophie Amalie Hein, død 1767, 
g.2.g.m. Christine Margrethe Geldorf. Guldsmed og sejermager i Sønderborg.

BENDIX, PETER ERNST, f. 1707 i Sønderborg, død 30.5. 1774 s.st. Finsmed og 
sejermager i Sønderborg.

BENDIXEN, CHRISTIAN (med tilnavnet Schmidt) nævnes 1773 som finsmed og 
urmager i Sønderborg.

BENDIXEN, JÜRGEN FRIEDRICH, f. i Sønderborg, (s.a. finsmed Peter B. og Anna 
Catharine f. Hein) Bsk. som finsmed og sejermager 1737.
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BLADT, FREDERIK, f. på Kegnæs, g. i Sønderborg 9.2. 1877 m. Nathalie Petersen, 
d.a. teaterdirektør Jens Peter Petersen og Johanne Louise Hildebrandt, København. 
Urm. i Sønderborg.

BLESHØY, HANS, f. 5.2. 1824 i Egen, død 4.5. 1872 i Notmark (s.a. urm. og indsidder 
Cajus B. og Ida Marie f. Jensen). Lært urmageriet hos sin far. G. 18.5. 1865 m. Anna 
Torveisen i Notmark. Urm. og kådner i Notmark.

BLESHØY, HANS PETERSEN, f. 11.8. 1737 i Blæsborg, Ketting sogn, død 29.5. 1794 
i Augustenborg (s.a. Peder Pedersen og hustru fra Blæsborg. Snedker og urkassemager 
i Augustenborg.

BLESHØY, JENS, f. 11.3. 1811 i Egen, død 17.10. 1879 s.st. (s.a. urm. og indsidder 
Peter Cajus B. og Ida Marie Jørgensdatter Jensen) g.m. Marie Kirstine f. Jørgensen. 
Urm. i Egen. Fremstillet et tårnur til Notmark kirke 1874.

BLESHØY, PETER CAJUS ANDREAS, f. 6.11. 1779 i Augustenborg, død 28.2.1855 
i Egen (s.a. snedker Hans Peter B. og Helene Marie Thaysen) g.m. Ida Marie Jørgens
datter Jensen. Bev. som urm. i Egen 1806. Frst. mange standure. Et vægur med hans 
sign, i privat eje i Nordby, Fanø.

BLESHØY, ULRICH, f. 21.2. 1808 i Augustenborg (s.a. byggekonduktør J. Chr. B. og 
Christine Marie Frederiksen) g. i Augustenborg 18.9. 1835 m. Louise Christiane 
Priiss. Snedker og urkassemager.

BLOM, MATTHIAS JOHANSEN, f. 1713 i Egen, død 1762 s.st., g.m. Anna Gold. Ur- 
og instrumentmager i Egen.

BUCH, PETER HANSEN, f. 13.1 1817 i Skærbæk, Tønder amt, død 11.7 1865 i 
Avnbøl, Ullerup sogn (s.a. Peter Petersen og Gyda Marie Buch), g. 7.7. 1854 m. 
Cathrine Christine Petersen. Bev. som urm. i Avnbøl 12.12. 1860.

BUCH, PETER PETERSEN, f. 13.2. 1855 i Avnbøl, Ullerup sogn, død 7.7. 1930 i 
Gråsten(s.a. foregående). Urm. i Varnæs, Broager og Gråsten.

CHRISTENSEN, JØRGEN, f. 1740 i Egen, død 23.2. 1806 s.st., g. 1.3. 1800 i Egen 
med urmagerenken Helene Marie Bleshøy f. Thaysen. Urm. i Egen. Standur med hans 
sign, i privat eje i Sønderborg.

CLAUSEN, CLAUS, f. 16.10 1785 i Stranderød, Rinkenæs sogn, død 27.1. 1864 i 
Sønderborg (s.a. skipper og navigationslærer Andreas Cl. og Sophie f. Hansen) g. 
25.10. 1810 m. Anne Paulsen, d.a. apoteker Matthias P. og Botilla Lund. Nævnes som 
urm. i Sønderborg ved ft. 1840 og 1860. Clausens søster, Margrethe blev gift med urm. 
Thomas Hohwy, Gråsten.

CLAUSEN, CLAUS THOMAS, nævnes som urm. i Sønderborg i en skyld- og pante- 
protokol 1748.

DELF, HANS CHRISTIAN, f. 4.11. 1820 i Sønderborg, død 3.3. 1865 s.st. (s.a. murer 
Asmus D. og Anne Christina Dahlberg). Bsk. som urm. i Sønderborg 27.11. 1848.

EBBESEN, FREDERIK, f. 1694, død 1768, g. i Egen 1726 m. »Hans Nielsens ældste 
datter«. Billedhugger, snedker og drejer i Sjellerup, Egen sogn. Frst. solure til alsiske 
kirker.

EBBESEN, FREDERIK, f. 1730 i Sjellerup, Egen sogn, død 6.6. 1826 i Svenstrup, g. 
1787 i Egen m. Anne Marie Møller. Billedhugger, stolemager og parcellist i Sønder- 
lund, Hjortspring, Svenstrup. Frst. solure til alsiske kirker.

EBBESEN, HANS, f. 1691, død 1760 i Svenstrup. Billedhugger og præstekådner i 
Svenstrup. Frst. 1745 et timeglasstativ med 4 glas til Svenstrup kirke for 1 rdlr. 24
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mark (nu forsvundet). Rep. 1750 den gl. solskive på Svenstrup kirkes søndre side. 
EBBESEN, PETER, maler og forgylder, frst. timeglas. Nævnt 1775/78.
EGEBJERG, VESTI VESTISEN, f. 15.5. 1737 i Lysabild, død 20.8. 1766 afen forkø

lelse, som han pådrog sig ved krybskyttejagt. (s.a. sognepræst Vesti Hansen Egebjerg 
og Valborg Mortensdatter Aabye), g. 26.7. 1759 m. Maren Kristensdatter. Urm. og 
bøssemager i Sarup, Lysabild sogn.

ELLEY, JENS JØRGENSEN, f. 29.7. 1821 i Tandslet, død 4.2. 1894 s.st. (kådner 
Jørgen Jensen E. og Marie Cathrine Pedersdatter) »Han var lidt af en tusindkunstner, 
tømrede, snedkrede, loddede bliktøj og reparerede ure. Han kunne også føre en le og 
hjælpe med høsten i præstegården. Han endte som høker og beværter«, skriver A.P. 
Tuxen i »Minder fra Tandslet Præstegård« i Sdj. Arb. 1925, s. 199.

EVERTSEN, CLAUS, f. 1687, død 1751 i Bromølle, Hørup sogn, g.m. Frederikke 
Charlotte Amalie. Billedhugger i Bromølle. Frst. solure og timeglas.

FREESE, ANTON GYNTHER (også kaldet Anthoni Billedhugger), f. 1649, død 1716 
i Hørup. G. 1681 i Nordborg m. Ingeborg Karstensdatter, som døde 1699.G.2.g.m. 
Catharina, som døde 1701, g.3.g.m. Anna Dorothea, som døde 1726. Billedhugger i 
Bromølle ved Augustenborg 1686-1709. Frst. et solur til Sottrup kirke 1702.

HAGE, HANS HANSEN, f. 1790 i Elstrup, Egen sogn, død 24.12 1867 i Egen (s.a. 
kådner Hans Hansen og Maria Kristiansdatter), g.m. Anna Maria Buchard fra Ærø. 
Bev. som gørtlerog urm. i Guderup 1839. Nævnes ved ft. 1840,1845 og 1855. Modtog 
den franske Set. Helena-medalje.

HANSEN, ALBERT JENSEN, f. 20.2. 1848 i Voderup, Tranderup sogn, Ærø, død
2.12. 1921 i Åbenrå, begr. i Nordborg(s.a. gdr. Hans Madsen Lauritsen og Karen f. 
Jensen), g. i Nordborg 6.12. 1872 m. Anne Marie Charlotte Dorothea Petersen. Lær
ling 1863-68, svend i Tyskland. Etabi. som urm. i Nordborg 1869-94, urm. i Ærøskø
bing 1894-1918, urm. i Åbenrå 1918-21. Frst. en sekundregulator, fik medalje og 
præmie for en stueursskive med sindrig mekanisme til måne-og datoskifte. Rep. Nord
borg kirkeur 1874.

HANSEN, CORNELIUS CHRISTIAN, f. 20.12 1856 i Sønderborg, død 19.2. 1939 
s.st. (s.a. gæstgiver Cornelius H. og Sophie Marie Dorothea f. Jensen). Urm. i Perle
gade 7, Sønderborg.

HANSEN, JØRGEN, f. 1.2. 1844 i Sebbelev, Ketting sogn (s.a. møller Jørgen H. og 
Margrethe Sophie Quaade). Lærling hos Peter Andersen, Sønderborg, g. i Dybbøl 
26.10 1869 m. Cecilie Margrethe Clausen. Urm. i Broager.

HANSEN, LORENTZ, f. 1842 i Asserballeskov, Asserballe sogn, død 23.4. 1904 i 
Svanninge v. Fåborg, (s.a. husmand Jørgen Hansen og Cathrine f. Hansen), g.m. 
Cathrine Marie Louise f. Hansen fra Fynshav. Lært hos urm. Bleshøy, Egen. Urm. i 
Asserballeskov 1862-64. Urmagersvend hos Lars Jørgensen, Horne v. Fåborg 1864-72. 
Urm. i Falsled, Fyn 1872-1900. Standur af ham i privat eje i Odense.

HANSEN, MICHAEL, f. 1778 i København, død 15.11. 1855 i Bøl, Angel, (s.a. Lars 
Hansen og hustru, København) Urm. i Snogbæk, Sottrup sogn o. 1800 -, nævnes som 
urm. i Skredstrupgade, Bøl sogn på Angel ved ft. 1840 og 1845. G.m. Catharina 
Dorothea Tüxen.

HINRICHSEN, NILS, g. i Sønderborg 25.10. 1629 m. Marin, Jürgen Jensens datter. 
Benævnes da som urmager.

IVERSEN, LORENZ, f. 15.7. 1788 i Sønderborg, død 1859 s.st. (s.a. skipper Lorenz I.
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og Catharina Maria Frandsen)g. 28.6. 1810 m. Anne Elisabeth Fuhr fra Flensborg. 
Ved ft. 1845 og 1855 urm. i Sønderborg. En søn var urmagersvend i Altona og en 
anden: Christian Henrik, var urm. i London.

JACOBSEN, JACOB, f. 18.6. 1815 i Asserballe, (s.a. bolsmand Ernst J. og Kirsten 
Marie) Nævnes ved ft. 1855 som urm. i Lysabild.

JAKOBSEN, PETER HENRIK, f. 11.9. 1821 i Sønderborg, (s.a. brændevinsbrænder 
Matthias J. og Magdalene Sophia Møller). Bsk. som urm. i Sønderborg 28.1. 1850 - 
. Ved ft. 1860 nævnes han som urm. i Satrup på Angel.

JENSEN, JENS, f. 1806 i Varde, g.m. Marie Christine Niemann fra Arnum. Urm. i 
Tønder ved ft. 1845, i Sønderborg ved ft. 1855.

JESSEN, JOHAN, f. 19.1. 1823 i Varnæs, død 29.3. 1867 i Nordborg (s.a. boelsmand 
Johan J. og Anna f. Nissen), g. i Nordborg 19.1. 1848 m. Anna Dorothea Winther fra 
Nordborg. Urm. i Nordborg ved ft. 1855 og 1860.

JOHANNSEN, CHRISTIAN, f. 12.5. 1786 i Kasmosedam, Ullerup sogn, død 21.6. 
1833 s.st. (s.a. urm. Jes J. og Maren Rasmussen), ejer af landstedet Kasmosedam 19.2. 
1816, g. 1817 m. Anna Katharina Magdalene f. Johannsen fra Bovrup. Urmager i 
Kasmosedam. Frst. især standure med hvidemaljerede skiver. Konen giftede sig igen 
i 1835 med urm. Bendix Lorenzen.

JOHANNSEN, HANS PETER, f. 13.8. 1824 i Kasmosedam, Ullerup sogn, død 8.3. 
1909 i Sottrup, (s.a. parcellist og urm. Christian J. og Anna Katharina Johannsen) g. 
i Augustenborg 24.10 1850 m. Caroline Holtum. Urm. i Augustenborg 1848-65, bsk. 
som urm. i Sønderborg 9.1. 1865, men gik konkurs i 1873.

JOHANNSEN, JEP(PE), f. 3.12 1712 i Hønsnap, Holbøl sogn, død 10.2. 1784 i Kas- 
mosesig, Ullerup sogn, (s.a. smed Johan Jepsen og hustru), g. 6.7. 1742 i Holbøl m. 
Ellen Nisdatter. Smed og urm. i Hønsnap. Købte landstedet Kasmosesig i Ullerup sogn 
9.10. 1756 og flyttede et par år efter op på gården Kasmosedam, hvor han grl. det 
berømte urmagerværksted.

JOHANNSEN, JES, f. 5.1. 1751 i Hønsnap, Holbøl sogn, død 16.12. 1820 Kasmose
dam, Ullerup sogn (s.a. smed, urm. og parcellist Jep(pe) J. og Ellen Nisdatter) g. 
l.g.m. Karen Rasmusdatter af Sottrup, g.2.g.m. Maren Marie Rasmussen. Jes Johann
sen overtog sin fars ejendom 1785. Frst. mange standure. En søn, Rasmus, blev urm. 
i Fåborg og en anden Jeppe, i Vonsild.

JOHANNSEN, JES HINRICH, f. 6.11. 1817 i Kasmosedam, Ullerup sogn, død 9.12. 
1887 i Sankt Michaelisdonn i Ditmarsken (s.a. urm. og parcellist Christian J. og Anna 
Katharina f. Johannsen), g. i Ullerup 11.10 1844 m. Oligera Sophia Louise Thomsen, 
d.a. hofbager Thomas Thomsen og Louise Meldal, Augustenborg. Urm. i Augusten
borg. Frst. tårnure til kirkerne i Nordborg og Nybøl. Bev. som urm. i Kasmosedam 
1856. Bsk. som urm. i Åbenrå 1867. Blev hotelejer og urm. i Michaelisdonn.

JØRGENSEN, PETER, f. 1837 i Magleby, Langeland, g. 6.12. 1861 m. Dorothea 
Christine Wied, d.a. urm. Christian W. og Ida Cathrine Jacobsen, Sønderborg. Bsk. 
som urm. i Sønderborg 17.6. 1861, nævnes endnu i Sønderborg 1893 og 1906.

KAADMANN, HANS JØRGENSEN, f. 1701, begravet 6.7. 1751 i Lysabild, g.m. 
Cathrine Andersen. Urm. i Vibøge, Lysabild sogn.

KAADTMANN; JØRGEN HANSEN, f. 1.3. 1733 i Lysabild, død 2.4. 1817 i Sønder
borg (s.a. urm. Hans Jørgensen K. og Cathrine Andersen) Urm. i Vibøge og senere i 
Sønderborg, g.m. Anna Pærehøj.
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KAADMAND, HANS HANSEN, f. 1740 i Vibøge, Lysabild sogn, død 2.5.1805 s.st. 
Urm. og indsidder i Vibøge.

KAADMANN, HANS HANSEN, f. 1763 i Vibøge, Lysabild sogn, død 3.5. 1846 i 
Smøl, Broager sogn (s.a. urm. Jørgen Hansen K. og Anna Andersen, Sønderborg) g. 
1.7. 1796 m. Mette Michelsen i Skodsbøl. Urm. i Iller og Smøl.

KAADMANN, HANS FREDERIK, f. 7.9. 1798 i Broager sogn, død 8.12. 1866 s.st. 
(s.a. urm. Hans Hansen K. og Metta Michelsen), g.m. Metta Christine Christiansen. 
Høker og urm. i Skodsbøl.

KAADMANN, JØRGEN, f. 14.1. 1802 i Broager, død 26.12. 1844 i Augustenborg 
(forulykket på isen på Lillehav), (s.a. urm. Hans K. og Mette f. Michelsen i Smøl), g. 
i Augustenborg 14. 11 1828 m. Marie Frederikke Kayser. Urm. i Augustenborg.

KAADTMANN, HANS FREDERIK, f. 16.3. 1831 i Skodsbøl, Broager sogn, død 27.8. 
1913 i Nordborg, (s.a. urm. og kromand Hans Fr. K. og Metta Christine Christiansen) 
g.m. Anna Christine Hieronymus. Bev. som urm. i Skodsbøl 1856, senere urm. i 
Nordborg.

KAADTMANN, HANS FRIEDRICH, f. 16.3. 1841 i Skodsbøl, Broager sogn, død 
17.10 1923 i Dybbøl (s.a. urm. Hans Fr. K. og Anna Christine Hieronymus). Fotograf, 
snedker, urkassemager og postbud i Dybbøl.

KÆSTEL, GEORG DITLEV, f. 24.9. 1780 i Nybøl, Sønderborg amt, død 23.10 1848 
i Middelfart, (s.a. sergeant v. Fynske Infanteriregiment Detlef Christian Kæstel og 
Margrethe Tækker fra Dalsgård ved Rinkenæs), g. 7.12. 1819 i Middelfart m. Char
lotte Sophie Caroline Rasmusdatter. Urm. i Nybøl 1804-19. Urm. i Middelfart 1819- 
48.

LARSEN, JENS, f. 1846, død 21.6. 1918 i Nordborg. Urm. i Nordborg.
LASSEN, CHRISTIAN, f. 6.1. 1740 i Sønderborg, død 19.5. 1822 s.st. (s.a. drejer 

Lorenz L. og Eleonora Lorentzen), g.m. Anne Lorenzen. Urm. i Sønderborg.
LASSEN, CHRISTIAN, f. 27.3. 1775 i Sønderborg, død 5.7. 1826 i Kjær, Ulkebøl sogn, 

(s.a. urm. Christian L. og Anne Lorenzen), g. i Ulkebøl 17.10. m. Margrethe Jensen 
fra Kjær. Urm. i Sønderborg, men død som gartner i Kjær.

LASSEN, LORENZ, f. 4.8. 1767 i Sønderborg, død 1813 i Halden, Norge (s.a. urm. 
Christian L. og Anna Eleonora Lorentzen), g. i Sønderborg 7.5. 1795 m. Anna Marie 
Matzen. Urm. i Sønderborg 1794-1805, urm. og guldsmed i Frederikshald, Norge 
1806-13. Bsk. i Halden 14.6. 1806.

LORENTZEN, BENDIX CHRISTOPHER, f. 17.1. 1806 i Broager sogn, død 18.10. 
1885 i Kasmosedam, Ullerup sogn (s.a. kromand Christian Carl L. og Anna Elsabe 
Margrethe Clemens) g. 18.10. 1834 i Ullerup m. enken Anna Cathrina Johannsen. 
Overtog ejendommen Kasmosedam 23.1. 1840 og fortsatte urmageriet på gården.

LORENZEN, BENDIX CHRISTOPHER, f. 1837, død 16.5. 1867 i Nordborg (s.a. 
urm. Bendix Christopher L. og hustru Anna Catharine f. Johannsen), g. i Nordborg
20.5. 1863 m. Louise Eleonora Frederikke Witzke. Urmager i Nordborg. (Datteren 
Ada blev gift med gdr. Peter Grau, Pøl (1866-1953). Et bordur frst. af B.C. Lorenzen 
befinder sig på Sønderborg Slots Museum.

LORENTSEN, HANS PETER, døbt 28.1 1714 i Sønderborg, død 21.9. 1762 s.st. (s.a. 
drejer og urm. Peter Lorenzen og Anne Marie f. Petersen) g. 3.12. 1739 m. Maria 
Christina, Hans Jensens datter. Urm. i Sønderborg. Frst. et tårnur til Ulkebøl kirke if. 
kontrakt af 20.10 1742. Fader til den kendte maler Christian August Lorenzen (1749-
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1828), der blev professor ved Kunstakademiet i København.
LORENZEN, PETER, f. 27.8. 1683 i Sønderborg, død 10.10. 1733 s.st. (s.a. skipper 

Hans Lorenzen og hustru) g.m. Anna Marie Petersen. Drejer og urm. i Sønderborg.
MANGELSEN, JACOB PETER, f. 2.11. 1806 i Sønderborg, død 25.9. 1863 s.st. (s.a. 

styrmand Jacob M. og Birgitte Marie f. Thomsen). Var svend hos urm. Jes Hinrich 
Johannsen, Kasmosedam. Bsk. som urm. i Sønderborg 5.5. 1834. Han kvæstedes dø
deligt ved fald fra en trappe.

MØLLER, JACOB JOHANSEN, f. 26.3. 1841 i Lebølløkke, Tandslet sogn, død 22.8. 
1906 i Sønderborg, (s.a. kådner Christian Johansen og Mette Kirstine Kock) Urm. i 
Sønderborg.

MØLLER, JEPPE RASMUSSEN, f. 1768, død 19.1. 1828 på Langmosegård, i Not
mark sogn. Opholdt sig som ungkarl og urm. på Langmosegård.

MØLLER, NIELS ANDERSEN, f. 19.11. 1778 i Nordborg, død 27.11 1854 s.st. (s.a. 
Andreas M. og hustru Ellen), g. i Nordborg 2.9. 1803 m. Charlotte Matzen. Urm. i 
Nordborg 1803-46. Standur af N.A. Møller i privat eje i Vestermølle v. Nordborg.

NICOLAISEN, PEDER, f. 13.3. 1737, død, 4.9. 1785 i Guderup, Egen sogn. Urm. i 
Guderup.

NICOLAISEN, PER, f. 1703, død 4.9. 1785 i Guderup, Egen sogn, g.m. Marie, som 
døde 1783. Standure af ham i privat eje i Vester Åby, Ålborg og Gråsten.

NICOLAYSEN, MATTHIAS, f. 27.3. 1821 i Dynt, Broager sogn, (s.a. bolsmand Jørgen 
N. og Bertha Agnes f. Hansen) g. 13.7. 1849 m. Anne Dorothea Steffensen. Bsk. som 
urm. i Sønderborg 20.7. 1848. Nævnes ved ft. 1855 og 1860.

NICOLAYSEN, NICOLAY, døbt 29.9. 1735, død 18.7. 1802 i Mommark, Lysabild 
sogn (s.a. inderste Nicolai Nielsen og Ellen Hansdatter), g.m. Anna Margrethe fra 
Søby på Ærø. Urmager og smed i Mommark. Frst. tårnure til kirkerne i Lysabild og 
Hørup.

NISSEN, JØRGEN FREDERIK, f. 1745 i Tønder, død 12.7. 1817 i Sønderborg (s.a. 
guld- og sølvarbejder Nis Nissen og Dorothea Sophie Starup), g.m. Eleonora Laurup. 
Guldsmed, mechanicus, ur-og instrumentmager i Sønderborg 1770. Etabi. som juvelér 
1775.

OTZEN, CHRISTIAN ROSENBERG, f. 22.6. 1848 i Harridslev, Hanved sogn, Flens
borg amt, død 10.5. 1921 i Sønderborg (s.a. arbejdsmand Johan Rosenberg Ottsen og 
Hanne Marie Eriksen), g.m. Anne Eleonore Christiansdatter. Urm. i Asserballe.

PANNYSON, GEORGE HENRY THEOPHILUS, f. 14.4. 1776 i Slesvig domsogn, 
død 6.6. 1834 i Sønderborg, (s.a. urm. Jacob Hinrich Pannyson og Catharina Benedicte 
Haack) g. 17.10 1800 m. Sara Marie Petræus. Urm. og rådstuetjener i Sønderborg.

PETERSEN, CHRISTIAN, f. 28.3. 1827 i Fuglsang, Sottrup sogn, død 10.11. 1865 i 
Augustenborg (s.a. Husmand Lorents P. og Cathrine Petersdatter). Deltog i krigen 
1848-50. Urmager i Augustenborg 1850-65. Standur af ham fra o. 1860 i blåmalet 
barokkasse og messingskive til salg i Århus 1979.

PETERSEN, HANS, f. 1676 i Ketting, død 1.2. 1746 i Set. Peders sogn i Slagelse, g. 
i Nordborg 24.5. 1705 m. Sidsel Lauritsdatter Thomsen. Urm. i Nordborg 1696. Urm. 
i Lammehauge ved Antvorskov i Set. Peders sogn ved Slagelse - 1722 - Bsk. som urm. 
i Slagelse 25.6. 1733. Passede og vedligeholdt kirkeurene i Slagelse og Antvorskov.

PETERSEN, HANS, f. 25. 1. 1801 i Nordborg, død 23.2. 1865 s.st., (s.a. urm. Peter P. 
og Cathrine Marie f. Iversen) g.m. Sophie Elisabeth f. Petersen. Urm. i Nordborg.
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PETERSEN, HANS PETER, f. 16.9.1827 i Bøgeskovskov, Adsbøl sogn, død 15.6. 1873 
i Broager (s.a. kådner Peter P. og Anna Elisabeth f. Petersen) Urm. i Broager.

PETERSEN, LARS FREDERIK AUGUST, f. 7.8. 1820 i Esmark, Satrup sogn, Angel, 
død 27.3. 1894 i Sønderborg, g.m. Adeline Bang fra Åbenrå. Urmager i Skovbølhus 
1864-66. Urm. i Sønderborg 1866-94. Kasserer i det socialdemokratiske arbejderparti 
i Sønderborg.

PETERSEN, LORENZ, finsmed og sejermager i Sønderborg - 1704 -.
PETERSEN, NICOLAI, f.o. 1703, død 23.4. 1773 i Egen sogn, g. i Egen 7.10. 1762 m. 

Ann Margret Markvardsdatter, d.a. løjtnant Marquard. Præstekådner og urm. i Gu- 
derup, Egen sogn.

PETERSEN, PETER, f. 11.5. 1770 i Sjellerup, Egen sogn, død 19.10 1854 i Nordborg 
(s.a. Peter Smed i Sjellerup og hustru), g.m. Cathrine Marie Iversen. Nævnes som 
urm. i Nordborg ved ftl. 1840, 1845 og 1850.

PETERSEN, PETER, f. 6.1. 1858 i Øster Sottrup, Sottrup sogn, død 12.4. 1919 i 
Augustenborg (s.a. slagter Jørgen Petersen og Christine Marie Danielsen) g. i Kolding
26.5. 1885 m. Marie Louise Juliane Sørensen. Svend i Kolding. Etabi. som urm. i 
Augustenborg 1890. Ophørt 1919. Tre af hans døtre blev lærerinder.

PETERS, RAPHAEL URBAN, f. o. 1810 i Flensborg, g.m. Dorothea Maria Thomsen. 
Ved ft. 1835 urm. i Alnor, ved ft. 1845 urm. i Broager, ved ft. 1860 urm. i Flensborg.

RASK, CHRISTIAN JØRGENSEN, f. 24.6. 1767 i Tandslet, død 8.12. 1808 i Tand
selle, Tandslet sogn (s.a. kådner Jørgen Nielsen og hustru) g. 23.8. 1794 m. Anna 
Dorothea Andersen fra Svendsmølle. Urm. og inderste i Tandselle. Standur af ham i 
kasse af eg, 1-døgnsværk med slag, sign. C.R. Tands Elle, på urmuseet i Den gamle 
By i Århus. Et standur af ham i privat eje i Kbhvn.

RUDOLPH, JØRGEN CHRISTENSEN, f. 15.9. 1776 i Helved, Notmark sogn, død
29.5. 1843 s.st. (s.a. Christen R. og hustru). G.m. Kirsten Matzen. Inderste, ur- og 
bøssemager i Helved.

SCHMIDT, FRIDERICH MADSEN, f. 2.7. 1730 i Oksbøl, Als, død 30.6. 1805 s.st. 
(s.a. Mads Pedersen Smed og Eva Marie) g. i Oksbøl 29.9. 1752 m. Elsebeth Peders- 
datter af Brandsbøl. Smed i Oksbøl Frst. først standure, da han blev aftægtsmand. 
Standure af ham i privat eje i Brandsbøl, Sønderborg, Augustenborg, Vejle og Århus.

SCHMIDT, JØRGEN, f. 1742 i Tandslet(s.a. Christen Jørgen Smed). Urm. i Tandslet. 
SKOV, JENS JENSEN, f. 22.7. 1832 i Nordborg, død 9.1. 1867 s.st. (s.a. murer Chri

sten Jensen Skov og Charlotte Møller). Urmagersvend i Århus ved ft. 1855. Etabi. som 
urm. i Nordborg 18.12 1860, men død som almisselem.

THAYSEN, JØRGEN CHRISTENSEN, f. 17.8. 1783 i Asserballe, død 10.4. 1863 s.st. 
(s.a. kådner og bødker Christen Jørgensen og Cathrine Jørgensdatter). g. i Asserballe
14.11. 1818 m. Birthe Jørgensdatter fra Hørup. Kådner og urm. i Asserballe.

THAYSEN, JØRGEN, f. 22.4. 1819 i Asserballe, død 13.12 1906 i Vibøge, Lysabild 
sogn (s.a. kådner Jørgen Christensen Th. og Birthe Jørgensdatter) g. i Asserballe
18.12. 1844 m. Marie Christine Jørgensen Hess. Kådner og urm. i Asserballe til 1857. 
Flyttede til Vibøge 1857, hvor han virkede som urm., kromand, høker og kommune
forstander samt kirkeværge. Hans søn, Hans Chr. Thaysen, blev lærer og degn i Hejis.

THOMSEN, HANS JØRGENSEN, f. 31.5. 1784 i Mindebjerg, Hørup sogn, (s.a. 
kådner Jørgen Th. og Maren Hansdatter). Urm. i Høruphav ved ft. 1845.

UHRMACHER, CLAUS, nævnes i Sønderborg 1645, da han fik en søn døbt.
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UHRMACHER, HANS PETER, nævnes som fadder ved en dåb i Sønderborg 10.6. 
1739. Muligvis identisk med Hans Peter Lorenzen.

UHRMAKER, NIELS HINRICHSEN, viet i Sønderborg 1629. Se under Hinrichsen, 
Niels.

VOLLERTSEN, JAKOB, f. 23.10. 1728 i Sterup, Angel, død 26.11. 1789 i Sønderborg 
(s.a. gdr. Claus Vollertsen og hustru Magdalena Dorothea) g.m. Marie Elisabeth 
Pannyson, d.a. urmager i Slesvig John Pannyson og Ursula Königsmann) Urm. i Søn
derborg 1752-89. Standur med hans sign, i privat eje i Åbenrå.

WIED, CHRISTIAN, f. 27.10. 1801 i Åbenrå, død 26.7. 1884 (s.a. urm. Jens Wied og 
Dorothea Christine Gold) g. 12.1. 1827 m. Anna Ida Cathrine Jacobsen fra Sønder
borg. Urm. og rådstuetjener i Sønderborg ved ft. 1835, 1845 og 1860.

WIED, CHRISTIAN MADSEN, f. 1750, død 30.1. 1801 i Vester Sottrup (s.a. urm. 
Mads(Matz) Wied og Maria Christiansdatter). Urm. i Vester Sottrup. g.m. Christina 
Bahnsen fra Bredsted, Sydslesvig, som 22.12 1802 giftede sig med urm. Lorents 
Petersen.

WIED, LORENTS PETERSEN, f. 1773 i Sottrup, s.a. hjulmager Chresten P. og Anna 
Margretha Hansdatter, g. i Sottup 22.12. 1802 m. Christiane Wied-navnet. Urmager 
i Sottrup, senere i Tyrstrup og Slesvig.

WIED, MADS MADSEN (Matz Matzen), f. 11.1. 1720 Sjellerup, Egen sogn, død 17.7. 
1809 i Avnbøl, Ullerup sogn (s.a. skovfoged Mads Albrecht W. og Elisabeth Frede
riksen) g. l.g.m. Marie Christensdatter fra Dynt, Broager sogn, g. 2.g.m. Margrethe 
Jensdatter fra Ullerup. Urmager i Tandslet, Sottrup og Avnbøl. Medlem af Brødre
menigheden i Christiansfeld. Standur med hans sign, på Franciskanerklostret i Flens
borg. Standur med hans sign., 8-døgnsværk og spilleværk på urmuseet i Den gamle By 
i Århus.

EFTERSKRIFT
Hermed afsluttes så disse bidrag til det 
sønderjyske urmageris historie og det må 
blive op til de særligt sagkyndige med en 
bedre baggrund og et større overblik at gø
re resten. Man har klandret mig for, at jeg 
lagde for megen vægt på det personalhisto- 
riske, men det har været bevidst. I den tid
ligere danske litteratur om ure og urmage
re har der været alt for mange fejltagelser 
og forvekslinger, som kunne være undgået, 
hvis man i stedet for at gå til bøgerne var 
gået til arkivalierne: kirkebøger, folketæl
linger osv. Der er sket forvekslinger mel
lem fædre og sønner, forvekslinger af ens
lydende stednavne, fejllæsninger og af go

tisk skrift og lignende, som man naturligvis 
aldrig helt kan gardere sig imod, men som 
man bør reducere til et tåleligt minimum. 
Efter min mening har enhver person krav 
på sin egen identitet. Derfor har jeg gjort 
en del ved det personalhistoriske og over
driver i hvert fald ikke, når jeg anslår at 
have brugt op mod tusind timer eller over 
40 hele døgn på sønderjyske urmagere ale
ne, for jeg mener, at personen bag værket 
må være det primære, der skal forskes - det 
tekniske, social- og stilhistoriske må kom
me i næste række, for som det står i Siraks 
bog 9,18: »Værket priser mesteren.«

Jens K. Lampe
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Minder om straffefanger 
i den første verdenskrig
Af PETER HANSEN

Fhv. førstelærer P. Hansen, Hellevad, 
mindes en barndomsoplevelse, hvor han 
mødte nogle flygtninge i derangerede ty
ske militæruniformer, undvegne straffe
fanger, der tog sig selv til rette.

Det var i oktober 1916. Det havde været en 
varm og tør sommer med misvækst, og det 
havde knebet meget med græs til kreatu
rerne, især på højderyggen i det sønderjy
ske midtland. Myndighederne gav derfor 
bønderne lov til at lade kreaturerne tage 
den føde, de kunne finde, langs offentlige 
veje, stier, skovkanter og lignende steder.

Jeg skulle passe vore 8-10 køer langs 
yderkanten af Rugbjerg plantage, alminde
ligt kaldet Rugbjerg skov. Med en luftbøs
se og en hjemmelavet træsabel legede jeg 
i min ensomhed jæger og soldat.

En dag kom pludselig inde fra skovens 
tykning to mænd i derangerede tyske mili
tæruniformer uden våben, kokarder eller 
anden udrustning. De kom hen imod mig, 
gav sig i snak med mig og spurgte mig om 
mange ting, blandt andet, hvem der boede 
i de to enligt liggende gårde 100 meter fra 
plantagen. Jeg var med mine elleve år ikke 
i stand til at forstå hensigten med deres 
spørgsmål og røbede naivt, at på den ene 
gård var manden soldat på vestfronten, og 
konen, tre småbørn, en gammel tante og en 
russisk krigsfange var stedets eneste beboe
re. Den anden gård kun 20 meter derfra 
var mit hjem med følgende personale: far, 
mor, to drenge, tjenestepige, tjenestekarl 
og en russisk krigsfange.

Samme aften - en onsdag - samledes 
alle russiske krigsfanger i en fællesbarak, 
og de fanger, der var anbragt ude omkring 

på gårdene, modtog deres postsager fra 
Rusland, fik udbetalt den ugentlige lille 
løn, sang deres kønne vemodige sange ofte 
i kor, og hjalp hverandre med at læse og 
skrive breve, thi det var ikke alle, der kun
ne læse og skrive.

Ved 10-11-tiden om aftenen gik de så 
tilbage til deres respektive sovesteder på 
gårdene. Da naboens russer Ilja Iwanowitz 
kom hjem, så han, at stalddøren stod åben, 
hvad den ikke plejede. Han ville da lukke 
den; men idet han var i færd dermed, røg 
et par store mursten i panden på ham. Han 
faldt ned bag kreaturerne og var et øjeblik 
bevidstløs, så det varede lidt, inden han 
kunne alarmere de sovende beboere, der så 
to mænd forsvinde mod skoven. Konen løb 
over til os i nabogården, og far med jagt
bøssen i hånden og med sin dygtige spor
hund Bob samt vor russiske krigsfange Di- 
chan Borodin patruljerede længe langs 
skovkanten; men de to eftersøgte var for
svundet mod nord og blev hen på natten 
fanget af de tyske vagtposter midtvejs mel
lem Rugbjerg og Nørre Hjarup.

Det var vort første bekendskab med de 
tyske straffefanger. Det skulle ikke blive 
det sidste. Efterhånden blev det en hver
dagsbegivenhed at få besøg af den slags 
folk. Det var som regel soldater, der havde 
forset sig under tjenesten som f.eks. tær
sket løs på en overordnet, insubordination 
(Gehörsverweigerung), tyveri, hånen eller 
gøren grin med kejserdyrkelsen og lignen
de mindre forseelser.

Man kaldte dem straffefanger; men de var 
i virkeligheden soldater, der var degradere
de til arbejdssoldater, og de mistede retten 
til at bære rigskokarden, den sort-hvid-røde
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24 cm kanonen til batteriet i Rugbjerg plantage. Brønden, som kanonen står i, er under støbning. 
/ forgrunden det normalsporede, militære stikspor til batteriet.

kokarde, som alle soldater skulle have i 
huen, og var deres straf af større format, 
mistede de også landsdels-kokarden, der 
kun var i to farver, f.eks. var sorthvid den 
slesvig-holstenske farve. Der fandtes også 
rigtige forbrydere imellem; men normalt 
var det godmodige sultne stakler, der var 
deserteret fra arbejdskolonnen for at skaffe 
sig lidt ekstra føde som en roe eller en gu
lerod.

Den tyske hærledelse troede, at englæn
derne ville gå i land i Jylland og nordfra 
kæmpe sig ned i Tyskland. Derfor blev der 
bygget en spærrezone tværs over Nordsles
vig. Kanoner, bunkers m.m. blev etableret 
i skove, plantager og lignende steder, i 
Rugbjerg plantage således en 24 cm’s ka
non og en del bunkers. Det var opførelsen 
af disse ting, som straffefangerne skulle 
beskæftige sig med. Fra den store fangelejr 
i Bajstrup blev de hver morgen transporte

ret med særtog til Damgård, hvor der var 
bygget et sidespor til Rugbjerg plantage. 
Det var en let sag at desertere ved retur
kørselen om aftenen, og vagtmandskabet 
skød kun op i luften. De undslupne strejfe
de så rundt i flere døgn, tiggede lidt hos 
beboerne, stjal lidt roer eller gulerødder og 
malkede om natten køerne i stalden, hvor 
dørene som regel ikke var låsede; vi fik ofte 
medlidenhed med de magre, sultne, blege 
og halvsyge stakler.

Julemorgen, da far var gået en tur med 
hunden, kom han tilbage med seks deser
tører, forfrosne og sultne var de. Jeg kan 
endnu se for mig de taknemlige blikke og 
glade ansigter, da de havde spist resterne 
af vort juleaftensmåltid og nydt en kop er
statningskaffe med julekage. Selv om der 
på landet ikke var for rigeligt af madvarer, 
så kunne min mor ikke sige nej til disse 
seks ynkelige mennesker.
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Engang skulle en fangekolonne marche
re til et arbejde i Abkær ca. 20 km fra 
Rugbjerg plantage i snesjap og gennem 
snedriver, så det var ikke let for de afkræf
tede og magre stakler at stampe sig frem. 
En af dem blev støttet af to kammerater. 
En ondskabsfuld vagtmand tærskede løs på 
ham og sparkede ham op i underlivet. Ved 
synet af blod i sneen ville min far interve
nere, men blev hårdt og brutalt afvist. In
den de nåede Abkær var fangen død.

Men ikke alle fanger hørte til de gode 
børn. På sydsiden af Rugbjerg plantage lig
ger Lunderup, hvor den 68-årige enligt 
boende Peter Nansen blev fundet død af 
øksehug i panden; han var slæbt ind under 
sengen. Morderen var en af fangerne, som 
senere blev fanget i Tinglev. Fra den dag 
fik mange af naboerne anskaffet sig revol
vere.

Det var strengt forbudt fangerne at skri
ve hjem eller på anden måde give livstegn 
fra sig. Det lykkedes dog engang for en 
vesterbo i nærheden af Skærbæk fra sin 
fangekolonne på sønderjysk at råbe: »Sig 
til min kone, at jeg går her«, han havde 
længe været savnet (vermisst).

11917 blev der bygget barakker til fan
gerne i trekanten mellem Hærvejen og Pot
tervejen lige øst for jernbanen. De er for
længst fjernet igen; men i Rugbjerg plan
tage kan man endnu se resterne af kanon
fundamentet og de tilhørende bunkers, 
som danske ingeniørtropper sprængte et 
par år efter krigen. I Andholm, hvor der 
ingen kanon var, er alle bunkerne den dag 
i dag intakte.

Utakseret priseøl
Af F. S. GROVE-STEPHENSEN

Under den store nordiske krig mistede Søn
derborg alene i 1710 fem skibe:
1. »St. Anna«, 26 læster, fører skipper 

Claus Lock, tilhørte købmand Hans 
Chr. Petersen Mahler.

Skibet var på vej fra Sønderborg op 
igennem Kattegat og Skagerak til 
Nordsøen,hvor det skulle forsyne Kgl. 
Majestæts skibe med øl. To mil fra Var- 
berg og tre mil fra Gøteborg blev skibet 
taget af en svensk kaper og indbragt til 
Gøteborg, hvor en priseret dømte skib 
og ladning god prise, mens alle ombord
værende kom i svensk fangenskab. »St. 
Anna« blev vurderet til 600 rigsdaler, 
men hvad de 96 tønder øl var værd, 
melder historien ikke noget om.

2. »Det hvide Lam«, 15 læster, skipper 
Leonhard Thomsen, var på vej til Norge 

med malt, rug, ærter og byg, da skibet 
blev taget af en kaper og indbragt til 
Gøteborg, hvor skipperen i priseretten 
mistede sit skib til en værdi af 800 rdl., 
og ladningsejeren købmand Chr. Ahl- 
mann, der var med skibet, en ladning til 
en værdi af 2.091 rdl. 18 skilling. For
uden de nævnte måtte bådsmand Peter 
Gram, matroserne Hans Zuller og Chr. 
Hansen samt drengene Ole Jensen og 
Ebbe Olsen i fangenskab.

3. Omtrent samtidig blev købmand Jesper 
Jørgensen med bådsmand Lorentz Jen
sen opbragt, men da det lykkedes for 
dem at stikke af med skib og ladning, 
var deres tab kun 28 rigsdaler.

4. Knap så heldig var »Håbet«, 25 læster, 
med skipper Lorentz Lorentzen. Her 
var det kun to af de fire matroser, der 
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sprang over bord og svømmede i land. 
Priseretten i Karlskrona dømte skibet 
til en værdi af 500 rdl. god prise og re
sten af mandskabet til fangenskab.

5. »Ridder St. Jørgen«, skipper Johan 
Jordt, tabtes ved Møn 1. juni 1710, og 
Jordt og hans mandskab, Hans Dau, 
Jens Christensen, Nicolai Louw (Løwe) 
og Jacob Thomsen mistede skibet til en 
værdi af 1.000 rdl. og andre værdier til 
143 rdl.
Flensborg mistede i det år kun skibet 

»Hjorten«, 15 læster, skipper Herman 
Land, der blev taget ved Møn med 260 
tønder Magasinærter. Herved mistede re
derne Iwer Hermansen Land og Hans 
Weiss fra Flensborg skibet til en værdi af 

300 rigsdaler og fragten til 400 mark eller 
133 rigsdaler 32 skilling.

Foruden skipperen måtte styrmanden 
Hans Bruhn og drengen Lorentz Hansen 
gå i fangenskab.

»Hjorten« var ikke alene, da den blev 
taget. Skibet sejlede sammen med atten 
mindre skibe fra øerne langs den fynske og 
lollandske kyst.

Selvom beløbene er beregnet på udbeta
ling af erstatning for lidte tab, og derfor 
ansat vel højt, giver de alligevel et billede 
af prisen på et skib dengang.

Kilde:
Rigsarkivet. Tyske Kancelli B. nr. 48.

Smuglerveje og rette veje
Af BJØRN SVENSSON

I denne kommentar til nogle sønderjyske 
hærvejsproblemer søger redaktør Bjørn 
Svensson, Haderslev en forklaring på ud
trykket »Rechte herr weg«, og han peger 
på en ny løsning af navnespørgsmålet ved 
Skodborg.

I Henrik Becker-Christensens bog fra 1981 
om »Hærvejen i Sønderjylland«, som jeg 
først nu har fundet lejlighed til at læse, ser 
jeg, at jeg er blevet impliceret i nogle for
tolkningsspørgsmål og bevisproblemer. Da 
det drejer sig om nogle artikler, jeg har 
skrevet i Sønderjysk Månedsskrift, og da 
der er perspektiv i problemerne, vil det vist 
ikke være upassende, at jeg her giver mit 
besyv med. Jeg skal nøjes med nogle karak
teristiske eksempler.

Anno 1154 vendte Hans Højærværdig
hed, abbeden Nicolaus Sæmundarson til
bage til Island fra en udenlandsrejse. Inden 
han døde, nåede han at diktere sine rejse

erindringer med et særligt afsnit til vejled
ning for islandske romafarere. I Sønder
jysk Månedsskrift 1967 gjorde jeg op
mærksom på, at det forekom lidt overbeto
net, når Hugo Matthiessen tog abbeden til 
indtægt for Hærvejens passage over Skod
borg å ved Skodborghus. I virkeligheden er 
der meget, der tyder på, at abbeden ikke 
selv er taget denne vej, men bygger på an
dres udsagn. Den danske del af rejsen har 
intet personligt præg, men henviser til al
mindelige erfaringer: »Romafarerne reg
ner, at der fra Ålborg er to dagsrejser til 
Viborg, derpå en uges rejse til Slesvig ...« 
osv.

Becker-Christensen har anstillet en lidt 
pudsig kritik af nogle af mine begrundelser 
(de mest perifere) i denne forbindelse, men 
lad det ligge. Interesse knytter sig her til 
hans protest imod, at jeg lader pilgrimsrej
sen gå med Hærvejen over Ejderen ved 
Rendsborg. Det er der ikke noget bevis for, 
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erklærer han.
Men hvis Hærvejen ikke er gået over ved 

Rendsborg, hvor har passagen så været? 
Becker-Christensen kommer ikke med en 
anden løsning, men peger side 223 selv på 
Rendsborg. Ydermere henviser han til, at 
abbedens rute gik fra Slesvig til Itzehoe. 
Jamen så er det svært at øjne anden mulig
hed end Rendsborg.

I øvrigt noterer Slesvig stadsret omkring 
år 1200, at tolden for vogne til Rendsborg 
andrager 6 penninge, men tager de over 
Ejderen, bliver beløbet det dobbelte. An
det overgangssted bliver ikke nævnt, og da 
der naturligvis ikke er tale om en ny be
stemmelse, men om registrering af en tra
dition, tør det siges, at Rendsborg som 
overgangssted et halvt århundrede tidlige
re - omkring 1150 - er usædvanlig godt 
bevidnet.

Vender vi os nu fra Sønderjyllands syd
lige grænsevandløb med Rendsborg til det 
nordlige - Kongeåen eller Skodborg å, som 
det hed dengang - indrømmer Becker- 
Christensen, at jeg har ret i, at abbedens 
rejsebeskrivelse ikke siger noget om, hvor
vidt åen er passeret ved Skodborghus eller 
et andet sted. Nå, knap nok, det fremtræ
der nemlig ikke som en indrømmelse eller 
en tilkendegivelse af, at jeg har ret, men 
som hans egen selvstændige argumentation 
efter at han har imødegået nogle af mine 
præmisser. Men det må jo være det, han 
mener.

Senere reducerer Becker-Christensen 
selv Skodborgovergangens betydning og 
fordeler trafikken over en række vadeste
der, så vi er måske ikke så uenige endda. I 
hvert fald er vi det ikke, når han undrer sig 
over, at Foldingbro har spillet så ringe en 
rolle i Hærvejsforskningen. Jeg har jo net
op opprioriteret Foldingbro på Skodborgs 
bekostning, men herom må jeg henvise til 
mine tidligere artikler.

Der har været nogen uenighed om betyd
ningen af den betegnelse »Rechte herr 

weg«, som den berømte kartograf Johannes 
Mejer på et kort 1649 satte på en vej, der 
gik fra Immervad til Vedsted og videre 
nordpå. Becker-Christensen søger at forny 
debatten ved at foreslå, at »rechte« ikke 
oversættes ved »rette«, men ved »højre«. 
Men for det første satte Mejer navnet på 
den venstre arm af en vejgren, hvis højre 
arm var Oksevejen til Haderslev. For det 
andet er højre og venstre upraktiske beteg
nelser i terrænet. Resultatet bliver om
vendt, hvis man kommer fra nord i stedet 
for fra syd. Derfor bruger man i stednavne 
altid verdenshjørner eller terrænforhold til 
vejledning, ikke højre og venstre.

Jeg mener, at man må holde fast i over
sættelsen til »rette hærvej«. Forklaringen er 
så ligetil, at man egentlig må undre sig 
over, at den ikke har været fremme. For
klaringen er den, at konge og hertuger har 
været lige ivrige efter at sikre sig, at ingen 
kneb uden om tolden. For at kontrollere, at 
heste, øksne, andet kvæg og svin ikke blev 
ført ad ulovlige veje og uautoriserede va
desteder, blev det indskærpet, at de skulle 
holde sig til de rette veje. Man kan finde 
adskillige eksempler i de hansborgske re
gistranter, der rummer de forskrifter, som 
udgik fra hertug Hans den ældre:

9. februar 1565 advares beboerne på 
Nordstrand mod at benytte »ungewontli- 
che wege« og formanes til at følge »die ge- 
wontliche strasse« til toldstederne i Got- 
torp og Rendsborg.

26. september 1571 indskærpes det, at 
alle skal til toldstederne i Gottorp og 
Rendsborg og »die gemeinen herstrassen 
treiben und sich aller newer beywege und 
des umbtreibens gentzlich enthalten«.

Den 11. februar 1576 erklærer hertug 
Hans i en forordning sin utilfredshed med, 
at okser, fæ og heste, der kommer fra Dan
mark, »die rechte landtstrassen nicht hal
ten, besondern beywege suchen und also 
die rechten zollstedten alhir umbtreiben«, 
hvilket forbydes med trusel om strenge
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På kortet ser man forneden det kendte vadested 
på Hærvejen: Immervad. I vejgrenen lige nord 
for Immervad bøjer Oksevejen af mod Haders
lev, medens Johannes Mejer har benævnt den 
venstre vej gren »Rechte herr weg«. Den går for
bi Vedsted kirke, over Høgel und til et vadested 
nord for Jernhyt og videre over Vojens, Som
mersted, Stepping og Frørup til Kolding. Hugo 
Matthiessen afviste denne vejføring og fast

slog, at vejen umuligt kunne gå over Høgelund, 
hvor terrænhensyn ville forhindre det. Men net
op i dette terræn fandt Hans Neumann det 
gamle vadested over Vadsbæk nord for Høge
lund. At Johannes Mejer har ladet Vadsbæk 
munde ud direkte i Haderslev Dam i stedet for 
i Jernhyt bæks afløb til Dammen, er i denne 
forbindelse underordnet. Om vadestedets eksi
stens og benyttelse kan der ikke herske tvivl.

straffe. I kongeriget skal de fortoldes i Ri
be og Kolding, og i hertugdømmet »auch 
die rechten, gewontlichen landtstrassen 
halten, zu Haderschlebe die rechte zoll- 
stette besuchen und sich des umbtreibens 
nach Dorningen (Tørning) und aller ande

rer beywegen enthalten«.
Det var ikke alene hertug Hans, der hav

de travlt. Kong Frederik II formanede så
ledes ifølge Otto Schütt købmændene i 
Flensborg til ikke at omgå den kongelige 
told, men »stets die Heerstrasse benutzen«.
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I øvrigt var det ikke alene tolden, der 
skabte denne interesse for at holde folk på 
rette vej. Den 15. august 1543 skriver her
tug Hans til staden Constantz, at byens 
bud »i fyrstendømmerne er taget en usæd
vanlig vej, som ikke bruges til rejser«, hvor
for hertugen på grund af de usikre tider for 
alle eventualiteters skyld har arresteret bu
det og brudt hans brev. Da dokumenterne 
befandtes at være i orden, blev de tilbage
givet budet.

Men tolden har været hovedsagen. I lø
bet af det 16. århundrede blev studetolden 
flerdoblet, smuglerlysten blev tilsvarende 
forøget, og myndighedernes krav om, at 
hovedvejene skulle følges, er blevet for
stærket. Man må derfor gå ud fra, at hele 
den vifte af veje i hærvejsstrøg, som Hen
rik Becker-Christensen meget korrekt ope
rerer med, netop i denne periode er blevet 
stærkt indsnævret omend de for en tid blev 
genoplivet i det 18. århundrede, da det på 
grund af kvægsygen blev tilladt at drive ad 
omveje.

Når man på denne baggrund skal vurde
re Johannes Mejers anvendelse af beteg
nelsen »rechte herr weg«, må det siges, at 
den næppe kan have aktuelt sigte. Okseve
jen mellem Haderslev og Immervad, som 
var højre arm i vejgrenen, har givetvis væ
ret autoriseret vej. Vejen mellem Immer
vad og Vedsted og videre nordpå må derfor 
have været den rette hærvej på et tidligere 
tidspunkt. Betegnelsen må have et histo
risk indhold og karakteren af dette kan 
man jo så diskutere.

Savsevej hører temmelig sikkert til de 
gamle veje, der er gledet ud af funktion 
senest i det 16. århundrede. Når B.-Chr. 
søger at knytte stednavnene Sawsetofft og 
Sawse Dam i Øster Løgum til Savsevejen, 
er det en misforståelse. Han har overset 
Hejselbjerg Paulsens korrektion til værket 
Sønderjyske stednavne og - sagt i al beske
denhed - min kritik i Sønderjysk Måneds
skrift 1972 af værkets behandling af sax

enavne. I Øster Løgum betyder Savsetoft 
antagelig den sure eller dyndede toft, og 
med Savsevejen har det intet at gøre.

Det er dog sjældent, at man på disse om
råder kan møde med håndfaste beviser. 
Man skal være glad, hvis man kan præstere 
et sandsynlighedsbevis.

I denne forbindelse må siges, at hjulspo
rene under gravhøjen ved Arnitlund ikke 
kan tages som bevis for hærvejsfærdsel i 
bronzealderen. Vognene har på den tid væ
ret så primitive, at de har været lidet eg
nede til fjerntrafik. Man gik, og man red, 
men kørsel har været undtagelsen. Så tæt 
som de angivne hjulspor har ligget her, kan 
der kun være tale om lokal arbejdskørsel, 
måske i forbindelse med udbygningen af 
gravhøjen. Her er forudsat, at det drejer 
sig om hjulspor, men de lærde er uenige, og 
nogle mener, at det er ardspor efter pløj
ning med pind-ploven. I så fald bortfalder 
sporbeviset jo helt.

Det må altid gælde om at få de enkelte 
spor vurderet på den rette baggrund. Det 
har ledt mange på vildspor, at Kongeåen 
tidligere har heddet Skodborg å, hvilket 
har givet Skodborgovergangen en særlig 
patina og betydning. Treklangen Skod
borg, Skodborghus og Skodborg å virker 
næsten som en vejviser. Men landsbyen har 
aldrig heddet Skodborg; i mundtlig form 
hedder den Skoldborg med 1, og det er en 
form, der har været fastholdt i århundreder 
på trods af skrivernes forvanskning. Skrift
formen er sikkert blevet påvirket af navne
ne på borgen og åen. Men åen er ikke op
kaldt efter Skodborghus. Forholdet er det 
omvendte. Åen kom først til navnet.

Da Valdemar Sejer havde skilt Sønder
jylland fra til hertugdømme for sønnen 
Abel, søgte denne at gøre sig uafhængig af 
sin kongelige broder Erik Plovpenning, og 
under kampene mellem de to brødre, hen
holdsvis deres efterfølgere blev skellet mel
lem Sønderjylland og Nørrejylland sat 
med borgene Riberhus, opført 1268, og 
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Koldinghus, opført samtidig eller måske 
noget før. Skodborghus er blevet opført i 
samme periode som en art mellemstation 
på forbindelsesvejen mellem de to hoved
borge.

Den islandske abbed anvendte imidler
tid betegnelsen Skodborg å omkring 1150, 
altså 100 år før Skodborghus blev rejst. 
Antagelig betegner endelsen -borg i ånav- 
net ikke en befæstning, men har den oprin
delige betydning af naturlig forhøjning, 
højde, bjerg, ligesom i stednavnene Viborg, 
Ulborg, Læborg, og efter den islandske 
form (Skodborgar) er det muligt, at det 
rummer bjerge i flertal, altså et bakkedrag. 
Dette naturnavn kan være hentet hvorsom
helst i åens forløb.

Efter denne lille udflugt til to skoleeks
empler på betydningen af ikke at forse sig 
på nogle enkelte spor, men vurdere dem i 
en samlet sammenhæng, kan vi slutte med 
at vende tilbage til Rechte herr weg, som 
Becker-Christensen gerne vil adressere til 
Tørning. Nu er det givet, at der har været 
en forbindelse mellem Immervad og Tør
ning, men den har Johannes Mejer ikke 
knyttet til Rechte herr weg, som på hans 
kort går fra Immervad øst om Vedsted kir
ke til det vigtige vejkryds i vadestedet ved 
Jernhyt, som forfatteren har negligeret.

Da jeg i Sønderjysk Månedsskrift havde 
slået fast, at der måtte være gået en vej fra 
Immervad til Jernhytvad over Vedsted og 
Høgelund, som Johannes Mejer havde teg
net det, drog museumsinspektør Hans 
Neumann med nogen skepsis i marken for 
at efterkontrollere det. Men han fandt, 
hvad han søgte: Resterne af en bred vej, 
hulet ned til et vadested over Vadsbæk 
med sigte mod vest, det vil sige mod Jern
hyt, medens man skulle mod øst for at 
komme til Tørning. Det var tydeligt rester
ne af en gammel hovedvej, og over dette 
vadested, der har givet bækken navn, må

Rechte herr weg være gået.
Denne væsentlige opdagelse, som Hans 

Neumann også har orienteret Becker- 
Christensen om, er i hans bog blevet gemt 
hen i en fodnotenotits side 243 med følgen
de ordlyd:

»Det kan nævnes, at museumsinspektør 
Hans Neumann velvilligt har gjort forfat
teren opmærksom på en endnu bevaret hul
vej 600 meter sydøst for Gammel Lade- 
gaard, der muligvis kan være en rest af 
Johannes Mejers »rechte herr weg«.» - In
tet om et vadested, der måtte afkræfte Bec- 
ker-Christensens indvendinger.

Det har Mads Lidegaard behandlet me
get fornuftigere i sin bog om »Hærvejen 
mod grænsen«.

Henrik Becker-Christensen underbygger 
sin ide om en hærvej til Tørning med en 
henvisning til dronning Christines besøg på 
borgen i 1504. Men hendes kammervogn 
har ikke kunnet køre fra Tørning og nord
på, for der er ingen vejfortsættelse, og alle
rede af den grund kan der ikke være tale 
om en nord-sydgående hærvej over Tør
ning. En kongelig vogn, der skal til en kon
gelig borg, kan for resten ikke uden forsig
tighed anvendes som tegn på almindelig 
hærvejstrafik.

Det er en direkte lapsus, når Becker- 
Christensen lader Pottervejen og Rechte 
herr weg være sammenfaldende bortset fra 
en kortere strækning. Forfatteren forveks
ler en oldtidsvej over Arnitlund med Pot
tervejen, der gik gennem Over Jerstal et 
par kilometer vestligere.

Skønt dette har været nogle ord til for
svar, korrektion og supplement, men ingen 
boganmeldelse, vil det dog være rimeligt til 
afbalancering af kritikken at sige et par 
trøstens ord til sidst og medgive, at Bec- 
ker-Christensens bog rummer meget inter
essant stof.
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Boganmeldelser
Herrnhuterne i Christiansfeld
Herrnhuter-Samfundet i Christiansfeld I-II, redigeret af Anders Pontoppidan Thyssen 
og udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. 1984. III. 792 sider. Pris 260,- kr.

Brødremenigheden er den mest ejendom
melige af det 18. århundredes pietistiske 
vækkelser som, bl.a. fordi den fik en stramt 
organiseret form og et klart defineret for
mål - verdensmissionen - har kunnet hol
des i live til denne dag og er virksom i tre 
verdensdele; den er en betydende faktor i 
amerikansk kirkeliv og 40% af dens med
lemmer bor i Afrika.

Menigheden blev til i 1727, da en grup
pe evangeliske kristne blev fordrevet af el
ler flygtede fra den katolske reaktion i det 
nuværende Tjekkoslovaki; disse böhmiske 
og mähriske brødre fik husly på den høja
delige grev Zinzendorfs sachsiske gods i 
Berthelsdorf, hvor de efter adskillige bryd
ninger sammensmeltede med den pietisti
ske vækkelse på stedet; det skete karakte
ristisk nok ved en altergang; den 13. august 
regnes som stiftelsesdag og er stadig en af 
menighedens store festdage.

Zinzendorf var en af kirkehistoriens vir
kelig originale og skabende personligheder; 
han var opdraget i det pietistiske Halle, 
men havde til dels reageret mod den lov
strenge religion, som karakteriseres ved 
krav om syndserkendelse, en bodskamp der 
spidser til i en omvendelseskrise og et - 
helst pludseligt og på klokkeslet daterbart 
- gennembrud, som gennem »den trange 
port« fører ind på helliggørelsens smalle 
vej »der fører til livet«, et liv i gode og 
næstekærlige gerninger som fuldkommen
gør personligheden og bereder til evighe
den. På flere måder stod Zinzendorf nær
mere den radikale pietisme der, modsat 
den hallensiske, ikke lod sig indføje i tidens 
statskirkelige systemer, hverken dogmatisk 

eller organisatorisk, men hævdede at den 
guddommelige åbenbaring fandt sted i den 
enkeltes sjæl som en overvældende og livs
forvandlende religiøs erfaring, der stillede 
den enkelte frit - endda fjendtligt - over
for alt organiseret kirkevæsen, bibel og be
kendelsesskrifter og med udpræget uvilje 
mod statsmagtens indflydelse på det reli
giøse; for så vidt forudgreb man den senere 
liberalismens slagord, at »religion er en pri
vatsag«, en hjertesag nemlig og derfor al 
ydre form uvedkommende.

Med årene blev Zinzendorf mere og me
re luthersk; han tilegnede sig Luthers be
rømte ord, at troen er som en ild; den kan 
slet ikke andet end lyse og varme, det er 
selve dens væsen. Troen opfattede han just 
i den radikale pietismes kategorier som en 
inderlig følsomhed, en religiøs individualis
me, men selv er troen antændt af Guds 
kærlighed, der frem for alt åbenbares i 
Kristi kors og hans forsoningsdød; det var 
det urokkelige udgangspunkt, og derfor vil
de han ikke - som hallenserpietisterne - 
lade loven knuse det hårde hjerte (jfr. Bror
son: »onde vi vare og døde som stene, kolde 
i hjertet som marmor og stål«), men lade 
nådens lys og varme smelte det hårde sind 
og skabe en genkærlighed, som gjorde den 
enkelte fri og glad og satte ham i stand til 
at gå ind i verdensmissionens udbredelse af 
det glade budskab; i det 19. århundrede 
talte man undertiden om grundtvigianis
men som »den glade kristendom«; i det 18. 
århundrede passer betegnelsen ganske 
godt på brødremenigheden - den var helt 
uden pietistisk surhed og verdensforagt og 
ytrede sig helst i poesi og musik, unægtelig 
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ofte med et noget sentimentalt præg. Bl.a. 
genoptog man den senmiddelalderlige my
stik og betonede ikke blot Kristi blod og 
sår, men også dens betragtning af forholdet 
mellem Kristus og den enkelte sjæl som et 
sexualforhold, og ved at sammensmelte 
blod-og-sår-kulten med erotikken kunne 
der i perioder opstå et vammelt sværmeri 
(mest udtrykt i slet poesi), som både Zin- 
zendorf (der var inspiratoren) og menighe
den senere måtte tage afstand fra.

Verdensmissionen var i virkeligheden 
den eneste opgave; men det kunne kun ske 
i fællesskab med ligesindede; derfor måtte 
der en håndfast organisation til - atter her 
var Zinzendorf udstyret med genialt hån
delag - og på næsten moderne vis opstod 
der kollektiver, i tidens sprog kaldet kolo
nier, først i det sachsiske Herrnhut som var 
moderskødet for alle senere kolonier, i 
Tyskland, i Europa, Amerika og Afrika; 
kolonierne så at sige formerede sig ved 
knopskydning; for det højere formåls skyld 
var disciplinen streng, alle var organiseret 
i »kor«, for gifte og ugifte (med skarp køns
adskillelse), for drenge og piger, og med 
fasthed håndhævede styrelsen moralen. Et 
sværmerisk træk lå der også i at man - med 
gammeltestamentligt forbillede - traf alle 
væsentlige afgørelser (f.eks. også i ægte
skabssager) ved lodkastning; Kristus blev 
valgt til menighedens leder (det bekræfte
des af loddet!), men - som der stod i en 
ældre kirkehistorisk håndbog: den faktiske 
magt lå hos et 12-mands-udvalg! Lodtræk
ningen bevaredes langt op i det 19. århun
drede; men tilsidst blev den for stor en be
lastning (måske især i ægteskabssager) - 
selvom man jo altid havde den mulighed at 
blive ved at trække lod, til man fik det 
ønskede resultat.

Hele menigheden var missionsbasis og 
verdensmission var altså sagen; derfor vil
de Zinzendorf gerne i den danske konges 
tjeneste - for Danmark havde kolonier - og 
ved Christian VI.s salving 1731 indfandt

han sig i København og tilbød kongen i 
Flensborg at oprette et »universitet«, der 
skulde opfylde den ganske verden med 
evangeliet; allerede forinden havde nogle 
af menighedens lægmænd - fattige hånd
værkere - været på besøg og fundet god 
modtagelse i danske hofkredse og i jævnere 
lag. Men nu led Zinzendorf en af sine store 
skuffelser; vel kunde han ganske charmere 
hoffet, og vist fremkaldte hans u-adelige 
ledsagere en stor vækkelse i det køben
havnske borgerskab, men den ængstelige 
Christian VI følte sig aldrig tryg ved Zin- 
zendorfs glamour, og vækkelsen i byen hav
de unægtelig sværmeriske træk; den ophid
sede præsteskab og pøbel i lige grad og 
påkaldte politiets opmærksomhed. Tilmed 
kom kongen under endda meget stærk ind
flydelse af en tysk fætter, som var afgjort 
hallenser-pietist og leder af en slags »koa
lition« af tyske grevehoffer, som spændte 
ben for Zinzendorf overalt, hvor de kunde. 
Følgelig kom det til brud: Zinzendorf måt
te af med det storkors, han havde fået, og 
da han atter kom til København, blev han 
udvist; overfor brødremenighedens vakte 
kredse var man på vagt (det var bl.a. derfor 
vi fik den stramt statskirkelige lov om gu
delige forsamlinger, 1741), og der kom fle
re administrative indgreb mod »herrnhu
terne«; men det hindrede dem ikke at op
tage en mission på Grønland (i smertelig 
konkurrence og gensidigt nid med Hans 
Egede) eller blandt rige danskeres slaver 
på de vestindiske sukkerplantager; det hin
drede heller ikke dannelsen af det betyd
ningsfulde brødresocietet i København, så 
lidt som det kunde standse herrnhutismen, 
der blev en i stilhed gennemsyrende magt 
i »almuen«, ikke altid i fredeligt forhold til 
de pietistiske præster, men sikkert nok følt 
som en befrielse af mange, der ved lovens 
torden var bragt i syndenødens fortvivlelse, 
men ikke kunde slippe ud af den igen - før 
de hørte om den guddommelige kærlighed, 
der ikke kræver, men giver.
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En menneskealder senere lå det helt an
derledes. Omkring 1770 herskede oplys
ningsideerne i de ledende lag, og da brødre
ne Struensee (deres fader var biskop i Sles
vig) sad ved magten, kom der i kongens 
navn en ordre, som tillod oprettelse af end
nu en herrnhuterkoloni på Tyrstrup mark.

Efterhånden havde man jo set, at brø
dremenigheden ikke frembød nogen fare 
for statskirke og enevælde; og den var selv
finansierende, for de midler som skulde 
drive verdensmissionen skaffede man selv 
ved håndværk, handel og industri (tobaks
fabrikation, blandt andet), altsammen »ak
tiviteter« som enhver merkantilistisk rege
ring gerne så ophjulpet. Den egentlige bag
mand var derfor nok især finansmanden C. 
A. Struensee, og tilladelsen blev givet 
umiddelbart før J. F. Struensee faldt fra 
magtens tinde; det kunde havde truet sa
gen, men bevillingen blev konfirmeret, og 
1773 kunde man begynde at udbygge den 
nye koloni som, af respekt for Christian 
VII, fik navnet Christiansfeld. Zinzendorfs 
personlige ledele var da forlængst afløst af 
et brødreunitet med centrum i Tyskland; 
denne overstyrelse greb tit ind lokalt, men 
iøvrigt udfoldede hver koloni sig som regel 
frit efter det fastlagte mønster. På sin høj
de (1812) havde Christiansfeld 625 med
lemmer; i dag er der 266, hvoraf de halve 
ikke bor i byen.

Om Christiansfeld foreligger der nu et 
stort to-binds-værk (800 sider, utallige no
ter, litteraturliste og morsomme billeder, 
til dels fra en privat og ikke før offentlig
gjort samling - Hans Gorrsens). De mange 
og store enkeltafhandlinger burde hver for 
sig anmeldes af fagfolk. Der bruges megen 
plads på statistik og på sociologiske under
søgelser af medlemsgruppernes sociale til
hørsforhold, den sociale forsorg, forholdet 
til den omgivende (danske!) befolkning, af 
håndværkene, industrien, landbruget og 
handelshusene - der i kraft af varernes 
kvalitet og relativt lave pris tit var en ge

nerende konkurrence for bl.a. Haderslev, 
hvis handlende da også klagede sig. Der er 
et meget fyldigt afsnit om den særprægede 
uden- og indendørs arkitektur som forener 
tyske med slesvigske byggetraditioner, og 
et bredt kapitel vies de kostskoler, som 
med lange radier drog børn og unge til sig 
og blev en væsentlig kulturfaktor i en tid 
hvor almueskolevæsenet knap var kommet 
igang eller fortsat lå på et primitivt plan; 
eleverne kom fra Nordslesvig, især fra »de 
otte sogne«, fra Danmark og Norge, men i 
enkelte tilfælde også fra Tyskland og Eng
land. Der var allerede tidligere opstået en 
vækkelse af herrnhutisk art i Stepping at 
knytte til ved, og både skoler og emissærer 
(en parallel til de senere indremissionærer) 
har virket stærkt til vækkelsens udbredelse 
i hele Jylland og på Fyn.

Brødremenigheden bygger på den idé, at 
de sande kristne (det er dem hvis inderste 
hjerteforhold til Kristus - brudgommen - 
er i orden) udgør en enhed indenfor alle 
kirker; derfor vilde man ikke være et eget 
kirkesamfund og har f.eks. ikke særlige be
kendelsesskrifter, men føler sig i samklang 
med de evangeliske kirker, og vel mest den 
lutherske. Til folkekirken blev forholdet 
såre fredeligt; de fleste af koloniens folk er 
medlemmer af den, og menighedens årlige 
publikation (Løsensbogen) har i umindeli
ge tider været meget udbredt og yndet i 
Danmark, også i kredse som ikke havde 
nogen som helst forbindelse med herrnhu- 
tismen.

Menighedens religiøse særpræg ligger 
ikke i det konfessionelle, men i det liturgi
ske, ved gudstjenesten i den »sal«, der i al 
lavkirkelighed fungerer som kirke og med 
nadverens kærlighedsmåltid som det selv
følgelige højdepunkt. Alle andre »kirkelige 
handlinger« er udformet på original måde 
(flere af liturgierne er udgivet og kommen
teret sagkyndigt i bogen), juleaften og på
skemorgen (den sidste fejres til dels på kir
kegården, gudsageren) er store fester, og vi 
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får en grundig udredning af de liturgiske 
traditioner, ikke blot i gudstjenesten, men 
også i de »Singstunden«, hvori menighe
dens liv kommer til udtryk på en måde som 
gennem tiderne har virket dragende på så 
mange. Den musikalske og liturgiske tra
dition går tilbage til Zinzendorf - og er 
blevet varetaget i både bundethed og fri
hed.

I alle afhandlingerne, omend med for
skellig vægt, møder vi menighedens afgø
rende problem: den var tysk og dog plantet 
i et rent dansk område. Det spillede ingen 
rolle før nationalitetskampens tid, men 
blev brændende fra 1830’erne; selvom der 
altid havde været en dansk præst i kolo
nien, og skønt man havde søgt bred kontakt 
med egnens danske, blev menigheden nu 
opfattet som tysk og mødt med mistro i 
dansk-nationale kredse så vel som i de dan
ske vækkelser, i den missionske, men mest 
i den grundtvigske. »Inderligheden« og det 
ubestrideligt sentimentale præg havde ofte 
fået Grundtvig til at reagere, og hvor hans 
venner vandt gehør, blev brødremenighe
den udsat for skarp kritik, både af religiøse 
og nationale (folkelige) grunde. Det blev 
svært at fastholde princippet: ikke dansk
sindet, ikke tysksindet, men himmelsindet! 
Det kom klart frem under treårskrigens 
skiftende regimer, og det skrappe danske 
styre i Slesvig i tiden mellem de slesvigske

En underfundig hyldest
Willy-August Linnemann: Hyldest til en by. 
138,- kr.

I anledning af at den forunderlige fjord- og 
grænseby, Flensborg, i år fylder 700 år, 
hylder Willy-August Linnemann, der i øv
rigt selv fylder 70 år samtidig, sin by med 
et prosadigt, en prosaisk og paradoksal for
tælling, som han selv kalder det. Sideløben
de kan tysktalende glæde sig over Dr. jur. 

krige skabte nye vanskeligheder for kolo
nien (man måtte modstræbende fjerne den 
lokale tyske leder, men kunde dog holde 
kontakten med unitetet), og efter 1864 tab
te man næsten helt forbindelsen med Dan
mark, dog ikke ganske med »de otte sog
ne«, som nu var danske), og det betød at 
kostskolerne svækkedes og omsider forli
ste. Indtil 1920 var kolonien et (dog nogen
lunde moderat) redskab i fortyskningens 
tjeneste, men siden har den helt tilpasset 
sig danske forudsætninger og er nu med 
selvfølgelighed dansk, også i gudstjeneste
sproget, men forbindelsen med det verdens
omspændende unitet består, og stadig yder 
Christiansfeld sit bidrag til brødremenig
hedens verdensmission.

Der er gennem nu snart mange år lagt et 
stort arbejde i at fremdrage kildemateriale 
fra brødremenighedsarkiverne (modsat an
dre vækkelsesbevægelser har man her væ
ret dybt interesseret i at registrerer sin 
egen historie, og materialet er derfor uhyre 
stort). Denne intense primærforskning er 
bogens fundament, og forfattersymposiet, 
ikke mindst redaktøren, har præsteret et 
stykke historisk arbejde, som aftvinger re
spekt og dermed skabt et værk, der vil blive 
stående som et væsentligt bidrag til vor 
kirkelige og kulturelle historie.

P. G. Lindhardt

140 sider. Poul Kristensens forlag, Herning.

Georg Ronas gode oversættelse til Flens
borgs andet sprog.

Hyldesten er bygget op på lignende må
de, som Lee Masters Spoon River Antolo
gi, men mens den sidste anslår de vemodi
ge og elegiske toner, sprudler Linnemanns 
bog af underfundigt lune. Den er fyldt med 
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barokke postulater og fantasifulde udred
ninger, der fører til overraskende konklu
sioner. Den venlige killingepote, der små- 
tjatter så fornøjet til højre og venstre, 
åbenbarer pludselig i al uskyldighed en vel
voksen klo, der må gøre avs, hvor den ram
mer.

Bogens ramme er et religiøst/naturvi- 
denskabeligt digt, hvor en vandringsmand 
af mytisk herkomt møder fortællersken, 
som i tidens fylde føder Flensborg og dens 
borgere:

Alle blev de i løbet af
syvhundrede år
til børn
af min fortælling.

Og fortællersken slutter bogen:

Nu skal alt det skabte dø en dag, 
for at alt skal kunne genopstå 
og vende tilbage til Gud i tidens fylde 
og dermed øge Guds legeme.
Deri består Guds 
altomfattende kærlighed.
Deri består nåden,
har vandringsmanden sagt.

Inden for rammen lægger forfatteren ros 
og kritik i munden på en række flensbor
gere, først den ærede fru bypræsident, der 
blandt andet udtaler:

Alle her i byen er tit uenige om 
mangt og meget.
Vi er dog til hver en tid enige om, 
at vores by er den forunderligste 
af alle provinshovedstæder
just på grund af sine mange forskelligartede 
fascinerende facetter.
Men nu vil jeg overlade ordet til overborg

mesteren, 
så overborgmesteren kan tolke 
den rene administrative glæde, 
som fremfor adskilligt andet 
behersker vor by.

Efter overborgmesterens tolkning kommer 
borgmesteren og så »Et mindre kor af råds
herrer og rådsherrerinder«:

Just det er sagen!
Udadtil kan magistraten tit 
forekomme uenig om mangt og meget 
for at demonstrere, 
at vi administrerer byen 
i folkestyrets navn.
Folket er som bekendt 
mest uenigt med sig selv.
Men indadtil er vi altid enige om, 
at just vi
er tidens løsning.

Om Willy-August Linnemanns syn på by
planlægning siger »Chefen for byplankon
toret«:

Industri- og beboelseskvarterer 
bør blandes med hinanden, 
så beboerne vækkes af fabriksfløjter 
om morgenen, 
for at de på deres kroppe kan mærke, 
at de lever i en supermoderne tid 
med en supermoderne kultur.

Og han slutter med en højhusvision, som 
ingen flensborger kan fornøje sig ved ud
sigten til.

Politidirektøren filosoferer over samfun
dets syn på dagens foreteelser:

Tidligere kaldte man en indbrudstyv 
for en tyv 
en butikstyv for en tyv 
en biltyv for en tyv 
en lommetyv for en tyv.
Men nu forlanger den offentlige mening, 
at vi skal kalde en berigelsestyv 
en social taber,
der bare på egen hånd har villet overføre 

kapital 
fra en mere bemidlet 
til en mindre bemidlet.
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Læseren møder det ene bizarre påfund ef
ter det andet. Kirkegårdsinspektøren har 
en række fortræffelige forslag til en bedre 
og fornøjeligere udnyttelse af hans domæ
ne:

Hvad om vi derfor indførte nogle nye 
og mere muntre begravelsesskikke -

og han foreslår, at man som i de muslimske 
lande

- en enkelt gang om året
drager til kirkegården med en madkurv 
og spiser og drikker hos vore afdøde på 

deres dødsdag;
det vil fremme solidariteten 
hen over livsgrænsen!

Samme inspektør har flere gode ideer: 

at vi også i fremtiden anlægger vore begra
velsespladser som velplejede, overdådige 
parklignende ghettoer, men at vi desuden 
langs Hærvejen, 
der tangerer byen fra nord til syd, 
og langs Friservejen, 
der forbinder Østersø med Vesterhav, 
gravsætter vore betydeligste borgere, 
sådan som man gjorde i oldtidens Rom 
langs Via Appia 
og i antikkens Athen
fra Keramikos til den hellige vej ved Elevsi. 
Da ville hver fodgænger, cyklist og bilist 
måske påskønne livet, 
så længe de har det.

En musikforhandler undrer sig:

- Det ejendommelige er blot,
at der i dag skal forstærkeranlæg til, 
for at de unge skal kunne opfatte, spille og 

lytte.

En sagfører og notar har en kostelig replik 
om folks stærke trang til at brokke sig, og 
»En tvivlsom Harreslevmarker på visit« be

kymrer sig og græmmes over mangt og 
meget, mens »En rigtig Harreslevmarker 
på bytur« er hjertelig utilfreds:

Er der måske ikke grund til at brokke sig? 
Hver gang vi vil ud at sejle på fjorden, 
skal vi først ned i byen.
Hver gang vi vil ud og rejse med toget, 
skal vi helt om på den anden side af byen. 
Hver gang vi vil til en rigtig fodboldkamp, 
skal vi til byen.

Lige meget, hvad folk fra Harreslev vil til, 
skal de ned i byen, og fyren slutter:

Nede i byen lægger vi altfor mange 
af vore surt erhvervede penge, 
og alligevel vil byen ikke lade sig indlemme 
i vores driftige industrikommune!
Giver det ikke grund nok til at brokke sig?

Kor af petuhtanter (der dog ikke taler pe- 
tusprog her), besvares af havneputterne, og 
en fisker, der bøder sine garn i fiskerihav
nen. fortæller de »søde petuhtanter«, hvor
dan der ser ud under den smukke fjordo
verflade, som tanterne besynger.

Forfatteren blander sig højlydt i boghand
lerens overvejelser:

Man glemmer desuden, 
at vor by består af sparsommelige folk, 
der meget gerne læser bøger, 
blot de kan få bøgerne foræret.

Talrige andre af byens borgere får ordet, 
(man savner stærkt en udførlig indholds
fortegnelse, så man kan genfinde de for
skellige indlæg), og Flensborg by får sin 
mest originale lykønskning, en satirisk, iro
nisk, overbærende, hjertevarm lykønskning 
fyldt med dejlig stilfærdig humor, smuk 
som kun forlæggeren Poul Kristensen kan 
pakke den ind, og som Willy-August Lin
nemann kan frembære den. ibs
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En kommentar til en anmeldelse
Direktør Henning Kirkeby, Sønderhav, 
har sendt følgende til redaktionen:

Livet er altid skønt, men det vakte alli
gevel en del undren, da jeg i Sønderjysk 
Månedsskrifts aprilnummer side 104 
kunne se den kendte sang »Livet er altid 
skønt« betegnet som »det gamle Ballum- 
rim«.

Ganske vist har udgiverne sat digtet 
i en lidt fordrejet form på titelbladet af 
Anna Kjems bog »Kniplinger og knæp- 
kager«, men hvad har dette digt med 
Ballum at gøre? Jeg lærte det af min 
mor, som kunne det udenad fra sin sko
letid i Ålborg i 90’erne; det blev den
gang brugt flittigt når man skulle skrive 
i kammeraters poesibøger.

Det var kendt over hele landet, tek
sten var med i Danmarks Melodibog, 
som Wilhelm Hansens Musik-Forlag

Liver er altid skønt,
Håbet er lysegrønt. 
Mismod er stedse grå, 
Glæden er himmelblå.

Brun er standhaftighed. 
Flygter dit hjertes fred 
lid da tålmodig, stærk. 
Skæbnen er Herrens værk. 

udsendte omkring århundredskiftet i tre 
bind til kr. 2,50 pr. stk. Det blev sunget 
i de tusind hjem, også dem uden klaver 
og vel også syd for Kongeåen, nationale 
og sønderjyske sange var jo rigt repræ
senteret. Melodien var komponeret af 
en hr. Bornhardt, den var livlig og gik i 
valsetakt. Efter første og efter anden li
nie sang man: Tra-la-la-la-la, og de to 
sidste linier skulle gentages.

Teksten var skrevet af Johanne Chri
stiane Irgens, der levede fra 1792 til 
1853. Hun blev født i København som 
datter af en kendt blikkenslager og døde 
efter 30 år som skoleforstander i Næst
ved. Samtidig skrev hun romaner, digte 
og fortællinger, som alle er glemt. Kun 
digtet »Livet er altid skønt« blev meget 
populært, og det kendes stadig af mange 
ældre.

De fem vers lyder:

Gul er den falskes kind, 
troløst og træskt hans sind. 
Venskab er violet, 
sig mig, hvor findes det?

Uskyld er liljehvid, 
engel fra svunden tid. 
Elskov er rosenrød, 
mangen gang uskylds død.

Døden er kold og sort, 
kalder for evig bort, 
lukker dit øje til 
for livets farvespil.

Henning Kirkeby
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Historisk Samfund for Sønderjylland afholder hver vinter på Landsarkivets læsesal kurser i 
lokalhistorie og slægtsforskning.

På billedet demonstrerer registrator fru Inge Huusmann Jakobsen, der sammen med overas
sistent Thorvald Lorenzen ledede vinterens tre kurser, læsning af gotisk skrift ved hjælp af 
overhead-projektorgengivelser af udvalgte arkivalier for kursusdeltagerne. (Foto 1984).

Slægtsforskning
Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland. 
Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland.
1983. 116 sider. Illustreret. 75,- kr.

Trængslen på nogle af vore landsarkiver er 
ind imellem så stor, at nogle må køre for
gæves, hvilket vidner om, at flere og flere 
anvender den forøgede fritid til at forske 
slægtens eller det lokale samfunds historie.

Også i Sønderjylland fortæller så meget 
om, at interessen for slægtshistorien er i 
vækst. Allerede i 1948 udgav afdøde rigs
arkivar Johan Hvidtfeldt sin bog »Slægts
historiske studier i Sønderjylland«, hvis 2. 
udgave besørgedes af arkivar Hans H. 
Worsøe i 1964. Nu foreligger Worsøes 
egen »Slægtshistorie i Sønderjylland« som 
nr. 58 af »Skrifter udgivne af Historisk 
Samfund for Sønderjylland«.

Ind imellem ligger mange års erfaringer 
som arkivar i Åbenrå og Viborg, siden 
1981 landsarkivar i Åbenrå, som redaktør 
af »Personalhistorisk Tidsskrift« og kursus
leder i slægtshistorie på Køng højskole, så 
få er som Worsøe fortrolig med emnets 
problematik og metoder. Det ses tydeligt i 
denne bog, der uden at fortabe sig vidtløf
tigt i petitesser, kommer godt rundt på 

slægtshistoriens »hoved- og biveje« og em
nets mange uhyre spændende krinkelkroge. 
Vel er bogen solidt videnskabeligt baseret, 
men den er skrevet i et folkeligt sprog, så 
den har mulighed for at kunne nå ud til 
alle, der har interesse og vilje.

Worsøe har skabt en moderne og à jour- 
ført vejledning for dem, der er blevet opta
get af slægtsforskerens indholdsrige me
tier, og den har mange anskueliggørende 
eksempler på, hvorledes man skridt for 
skridt klarer problemerne i den orden, de 
dukker op. Slægtshistorien indeholder et 
halvt hundrede illustrationer og plancher 
samt et sagregister, der gør det let at finde 
frem til de emner, man vil vide mere om. 
Worsøes bog er en glimrende vejledning ik
ke bare for begyndere, men også en gavnlig 
og supplerende opfriskning for dem, der er 
gået i stå og trænger til støtte for at komme 
videre.

Bogen være hermed anbefalet på det 
bedste.

Jens K. Lampe
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Regionalpolitiske subsidier
Arbejdspapir nr. 21 ved Michael Møller. Beregning og fortolkning. Udg. af Institut for 
Grænseregionsforskning. 35. kr.

Ved læsningen af dette arbejdspapir føler 
man sig faktisk som drengen i H. C. An
dersens eventyr »Kejserens nye klæder«. 
Enten falder man hen i benovelse over, at 
der kan være så meget at skrive om så lidt, 
eller man fristes til med drengen at sige, 
men han har jo intet på. Uvilkårligt spør
ger man sig selv, hvem dette papir egentlig 
er skrevet til. For almindelige mennesker 
er det noget uforståeligt volapyk. For an
dre, der måske kan finde en vis mening i 
det skrevne, kunne nogle fotokopier nok 
have været tilstrækkeligt. Ser man på 
Grænseregionsforskningsinstituttets lange 
række af udgivelser, 29 bøger, 21 arbejds
papirer, 11 modelpapirer bør man egentlig 

være imponeret over instituttets flid. Men 
vurderer man udgivelserne ret så sagligt, 
får man en fornemmelse af, at nok kun en 
såre beskeden del er tilgængelig for andre 
end de netop indviede. Bevares, de fleste 
udgivelser behandler sønderjyske emner. 
Man skal dog nok passe på ikke bare for 
forskningens skyld at begive sig helt ud i 
forskningens overdrev, hvad det sønderjy
ske angår. Arbejdspapir nr. 21 er et led i en 
række forskningsresultater om regional ud
vikling og offentlig regionalpolitik. Emner
ne er afgjort spændende, når der vel at 
mærke skrives om dem, så også andre end 
forfatteren og få særligt indviede forstår 
dem.

Fr.R-ck.

Grænselands-dagbog
Ved FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
I. april: Et af Slotsgades gamle huse i 
Flensborg overdrages som mødested efter 
en omfattende restaurering til byens tyrki
ske og græske befolkning.

Formanden for Foriining for nationale 
Friiske, Alfred Boysen, beklager i sin års
beretning, at der ikke, som det blev tilfæl
det overfor den danske folkedel, er sket 
nogen klimaændring fra Kiels side i forhol
det til friserne.

3. april: Sydslesvigsk Erhvervsfond, der 
tæller 694 andelshavere og 2798 forret
ningsandele, har i 1983 ydet 21 lån til ialt 
460.000 DM. Det samlede udlån var pr. 
31/12. 2.115.177 DM.

Kun Hørnum SSF-distrikt i det gamle 
Sydtønder amt har vanskeligheder med 
svigtende mødeinteresse, mens de øvrige 

10 distrikter sidste år afholdt 182 møder 
med 7404 deltagere.

4. april: Landdagsmand Karl Otto Meyer 
afviste under en debat i landdagen om lan
det Slesvig-Holstens placering i EF dannel
sen af en politisk union og opfordrede til et 
fortsat sagkyndigt samarbejde .

5. april: Oberst Hans Lunding, tidl. forbin
delsesofficer i Sydslesvig, død, 85 år gam
mel.

10. april: Under et møde i den dansk-tyske 
grænselandspresseloge opfordrer minister
præsident Uwe Barschel til at fortsætte den 
europæiske integreringsproces under hen
syntagen til den folkeretslige suverænitet. 
Han understreger desuden landet Slesvig- 
Holstens interesse i, at Storebæltsforbin- 
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delsen prioriteres højere end Fugleflugtsli
nien.

11. april: Sydslesvigsk Forening i Flens
borg amt er bekymret over et stigende an
tal udmeldelser; der er talt om knap 7 pct. 
på årsbasis, mens nytegning af medlemmer 
kun svarer til 3,5 pct.
12. april: Flensborg byråd vælger enstem
migt landssekretær Paul Hertrampf som 2. 
borgmester efter Karl-Heinz Hagenau.

13. april: Der registreres en stadig stigende 
kriminalitet i Sydslesvig ikke mindst i tu
ristområderne i Nordfrisland.

Gymnastikforeningen Dan er med 1125 
medlemmer den 4. største idrætsforening i 
Flensborg.

17. april: På en generalforsamling i de eu
ropæiske mindretals ungdomsgrupper, 
JEV vælges lærer Niels Andreassen, Ro
thenspieker, som repræsentant for SdU til 
vicepræsident for sammenslutningen.

19. april: Fraktionsformand Jacob Meyer 
kalder CDU-fraktionens holdning i til
skudsspørgsmål til det danske arbejde for 
politisk skizofren og aldeles ikke i overens
stemmelse med den i fjor afgivne ligerets
erklæring.

Den danske skole i Skt. Peter, »Klitsko
len« bliver som følge af et efterhånden me
get beskedent børnetal lukket fra sommer
ferien. Børnene overføres til Garding.

Elevtallene i de tyske offentlige skoler i 
Nordfrislands amt er i tiden 1981-84 faldet 
med ca. 11 pct.

14. april: Vesttysklands mindste købstad 
Arnæs med ca. 500 indbyggere kan fejre 
sit 50-års jubilæum som købstad efter nog
le århundreders tilværelse som handels
plads og »flække«.

Driftsleder Gert Wiencke, der er for
mand for Dansk Skoleforening for Sydsles
vig, forlader Flensborg Avis for at overtage 

en tilsvarende stilling som teknisk leder på 
Morsø Folkeblad.

Den plads i byrådet, der blev ledig ved 
Paul Hertrampfs udnævnelse til borgme
ster, overtages af fru Oda Reusche.

23. april: Lejrområdet i den tidligere na
zistiske koncentrationslejr Svesing ved Hu
sum skal omdannes til et mindested.

27. april: Arkæologerne på Gottorp mener 
sig nu sikker i konstateringen af, at Dane- 
virkevoldene er betydeligt ældre end året 
737, som de sidste undersøgelser havde 
vist. Enkelte voldfaser kan føres tilbage til 
600-tallet og vil måske vise sig at gemme 
voldrester fra muligvis det andet århundre
de og dermed være på alder med Olgers- 
diget ved Tinglev.

NORD FOR GRÆNSEN
1. april: Det tyske biblioteksvæsen i Nord
slesvig har i 1983 haft et udlån på ialt 
309.035, eller omtrent det samme som i 
1982, til ialt 5325 lånere. I tilskud fik bib
liotekerne 4,2 mill. kr. fra tysk side, 
187,300 kr. fra den danske stat og 150.560 
fra Sønderjyllands amt.

5. april: Beboerne i Ballum er ikke tilfred
se med en kystsikring lig den på hallinger- 
ne syd for grænsen, og som amt og kom
mune anbefaler, men kræver et havdige, 
der vil koste 50-70 mill. kr.

Amtsborgmester Kr. Philipsen venter en 
skærpelse af fredningsbestemmelserne i 
Tøndermarsken og den ny kog og opfordrer 
befolkningen til at indrette sig efter de af 
folketingets miljøudvalg foreskrevne be
stemmelser.

6. april: Selv om Tønder seminarium i føl
ge undervisningsministeren ikke trues af 
nedlæggelse, vil lærerantallet blive skåret 
ned fra 30 til 20 som følge af de små år
gange, der kan forventes.
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7. april: Formanden for Den tyske Skole- 
og Sprogforening Andreas Bucka beklager 
i en udtalelse til Der Nordschleswiger, at 
unge forældre, der er opvokset i den tyske 
tradition, ikke sender deres børn i tyske 
skoler.

8. april: Sønderjysk Idrætsforening har et 
overskud på godt 100.000 kr.; SI’s økono
mi er altså igen kommet på fode.

11. april: Landbruget i Sønderjylland har 
haft fordel af EF-midler; i perioden 1974- 
83 er der ydet mere end 5 milliarder kr. 
som subventioner, mens andre virksomhe
der har modtaget mere end 3 mill, kr., 
fremgår det af en redegørelse fra EF’s in
formationskontor i København.

12. april: Sønderjyllands amt anbefaler 
støtte til syv projekter til et samlet beløb 
på 20 mill. kr. fra EF’s regionalfond.

Indbyggertallet i Sønderjyllands amt er 
i de forløbne år sunket fra 249.970 til 
249.762. 14 af amtets 23 kommuner må 
notere en tilbagegang.

16. april: Det tyske gymnasium i Åbenrå 
får en særstatus, der vil sikre gymnasiets 
eksistens selv under faldende elevtal, oply
ser formanden for Kristeligt Folkepartis 
folketingsfraktion Jens Steffensen, på et 
møde på Knivsbjerg.

18. april: I forbindelse med mindefesten 
for kampen på Dybbøl 1864 indvies på 
Sønderborg kaserne tre mindestuer for 
henholdsvis H. P. Hanssen, oberst Palu- 
dan-Miiller og fabrikant Mads Clausen.

Fra H. P. Hanssens Mindefond uddeles 
142.000 kr. blandt andet til en række søn
derjyske forsamlingshuse.

I 1983 har turister brugt ca. 600 mill. kr. 
i Nordslesvig, oplyser Sønderjysk Turist
kreds.

Den europæiske mindretalsunion 
FUEV’s ungdomskommission holder gene
ralforsamling på Knivsbjerg. I fire resolu
tioner opfordres til forbedrede forhold for 
mindretallene i Triest, Kärnten, Burgen
land og Sudetertyskerne.

20. april: Landegrænsen får i år det helt 
store eftersyn. En kommission undersøger, 
om alle 279 grænsemærker på den 67,6 km 
lange landegrænse er placeret korrekt.

21. april: Elevtallet i folkeskolen i Nord
slesvig falder frem til 1994/95 med ca. 
4000 fra de nuværende 32.000 til ca. 
28.000; dette vil medføre, at ca. 300 hel
tidslærerstillinger må opgives.

For at imødekomme ønsker fra Tønder, 
der finder vejen til statsamtet i Åbenrå 
urimelig lang, oprettes der et særligt amts
kontor i Tønder.

På Gram kirkegård holdes en mindehøj
tidelighed for de britiske flyvere, der under 
en luftkamp i 1944 blev dræbt. En af de 
overlevende McFarland, der efter nedstyrt
ningen blev skjult på en ejendom i Birke
lund ved Bevtoft, overværer højtidelighe
den.

26. april: Sønderjysk Forsøgsscene har i 
løbet af de sidste 25 år kunnet gennemføre 
1555 opførelser.

Rettelse:
1 majhæftet 1984, side 120, udgår af de to sidste linier fra »i maj 1982« til »System GM«. 
Billedteksten på side 119 ændres til: »Varnæs Skovsø. Dybdekort publiceret august 1983 
for Sønderjyllands Amt af forfatteren. Originalkortets målforhold er 1:5000. Ekkolod- 
ningen blev foretaget august 1983 ved en vandspejlshøjde på 0,5 m over Dansk Normal 
Nul, system GM.« 
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OUGAARDS

Boghandel

VI har altid det bedste af den nye 
og den ældre litteratur 
på hylderne

Haderelev - TIL 52 25 71

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S 

Vestergade 14, 6500 Vojens 
Telt (04) 5412 26

Ladelund 
Landbrugs ng Malkerlsknla

Brørup station

Læs Grænseforeningens blad

GRÆNSEN
Fire numre om året: 20 kr.
Bestilles hos 
Grænseforeningen, 
Peder Skrams gade 5, 
1054 København K.
Tlf. (01) 11 30 63

En lokal bank 
har mange fordele 

■derfor 

SYD BANK «
• den sonoer ; , *> e bank ___.4

Jydernes 
egen 
kreditforening...

JYLLANDS 
KREDITFORENING

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Nørremarksvej 84, Tønder, tlf. 72 15 50

6100 HADERSLEV: A,trupvej 13
TIL (04)32 70 00 

8950 RINGKØBING: H«(nlngvo| 3
Tit. (07)32 01 11

8800 VIBORG: Set. Malhlatpade 1-3
Tlf (06)62 33 33 

9100 AALBORG: Boulevardan 43
Tlf. (06) 12 38 77

8260 ARHUS-VIBY J Borgvold 16
Til (06) 14 88 00

Sønderjyllands Lånekasse
Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33 

Kontortid: kl. 9-12
ALM. 
BRAND
AF 1792

Sønderjyske afdelinger

Grænselandets liv 
Grænselandets sang 

møder De I

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

TEGNERAL 
FORSIKRING

Branddirektoratet i: 
GRÅSTEN 

Ahlefeldvej 10 
Tlf. (04) 65 17 67 

SKÆRBÆK 
Tøndervej 12 

Tlf. (04) 75 22 75 
HADERSLEV 
Nørregade 23 

Tlf. (04) 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV
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IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse I 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder og 
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48
Hans Jørgen Nielsen

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af 
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj. 
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

HADERSLEV BANK

AKTIESELSKAB

BRØDRENE GRAM • VOJENS

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmlngsen

Vi skaffer 
penge 
til huse

Kreditforeningen 
Danmark

Distrikt Sønderjylland. 
Storegade 31,1. Postbox 103. 

6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

□ Sparekassen

Sydjylland


