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Var Øster Terp et selvstændigt
kirkesogn med eget kirkehus?
Af HENNING HAUGAARD
Lokalhistorikeren Henning Haugaard fra
Kolding argumenterer i det nedenstående
for, at Øster Terp oprindeligt har været et
selvstændigt kirkesogn. Det sker bl.a. ved at
inddrage sagnstofog stednavne.
I en afhandling fra 1938 af Aksel E. Chri
stensen blev opmærksomheden første
gang henledt på de mange nedlagte kir
ker i middelalderen.1) Senere har Svend
Gissel i sin undersøgelse om krise og
kapital i dansk senmiddelalder mere de

tailleret fundet frem til, at der i tidsrum
met 1315-1357 blev lagt over 200 kirker
øde i Danmark, heraf alene omkring 100
kirker i Nørrejylland.2)
Inden for det sønderjyske område har
H. V. Gregersen arbejdet med emnet.
Senest har han i sin bog om det skæve
Sønderjylland uddybet dette i forbindel
se med forsvundne og nedlagte kirke
sogne vest for israndslinien, set i belys
ning af det klimaskifte, der fandt sted i
senmiddelalderen, nærmere bestemt i

Kortudsnit over Bedsted sogn ca. 1880. Den kraftig optegnede streg sydlig i sognet er Arnåen, der
tidligere adskilte Bedsted sogn fra Øster Højst sogn, hvortil Arndrup hørte. Den næsten lodrette
optrukne streg er Bolbro Bæk, der stadig adskiller Bedsted og Øster Terp ejerlav fra hinanden. Bolbro
Bæk udmunder i Arnåen syd for Mårbæk. Den kraftige prik ved Bedsted er placeringen af Bedsted
kirke. Prikken ved Øster Terp erden mulige placering af en Øster Terp kirke. Preussisk målebordsblad
1:25.000. v
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årtierne omkring år 1300?) H. V. Greger
sen har heri oplysninger om fem kirker,
der i denne periode og senere forsvandt
fra landkortet. Det drejer sig om Nybøl
kirke ved Lilholt i Skrydstrup sogn, Ar
ved kirke mellem Over- og Neder Jerstal, Ønlev kirke syd for Nørre Ønlev i
Rise sogn, Bjerndrup kirke i Kliplev sogn
samt den oprindelige Genner kirke i
Øster Løgum sogn?)
Ved mine studier af Bedsted sogns
historie er jeg stødt på endnu en for
svunden kirke. En kirke, der muligvis
har stået i landsbyen Øster Terp, og som
allerede må være forsvundet før år 1300!
Jeg skal i det følgende redegøre for de
argumenter, der taler for teorien, men
som i sidste ende kun vil kunne af- eller
bekræftes via arkæologiske undersøgel
ser på stedet.

Sagnstof
Den gamle kirkeklokke, der endnu hæn
ger i Bedsted kirkes tårn, skal ifølge et
sagn være blevet lavet i Øster Terp, et
sted, som hed Helligdal. Hvordan dette
sagn er opstået er helt uforklarligt, da
klokken beviseligt er støbt i året 1490 i
den hollandske by Garup i provinsen
Friesland sydøst for hovedstaden Leeuwarden?)
Sagnet om klokken findes første gang
nedskrevet i 1754 af den daværende sog
nepræst i Bedsted Carl Viborg.6) Han
havde også hørt om sagnet og tilføjede: I
klokkens indskrift nævnes stedet, hvor
klokken blev fremstillet, i Garup, der
betyder, hvis det oversættes til dansk fra
ældre plattysk »Der- op«, og det vil sige
oppe i Øster Terp.
Et sådant sagn kan ikke opstå af in-

Udsnit af Jobs. Mejer kort over Øster Terp fra 1641. Øst for landsbyen ses de 3 vange med navnene
Osterwaing odr Kirchberg Acker (Østervang eller Kirkebjergager), Schwarthuy Acker (Sorthøjager)
og Helledals Acker (Helligdalsager). Fra landsbyen og østpå løber Kirchweg (Kirkevej).
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genting, men hvilken forbindelse kan der
mon have været mellem klokken i Bedsted kirke og helligdalen i Øster Terp?
Det, at sagnet eksisterer, indicerer, at der
kan være et kom af sandhed gemt heri,
men hvad?
Johs. Mejers kort fra 1641
At ordet Helligdal ikke er grebet ud af
den blå luft, kan ses på kartografen Jo
hannes Mejers landsbykort over Øster
Terp fra 16417) hvor Helledals Acker, er
lokaliseret til Øster Terp bakkes sydøstskråning.
Ordet Helligdal røber forbindelsen til
noget sakralt. Kigger man nærmere efter
blandt navnestoffet på Mejers kort fin
der vi yderligere i samme område navne
som kirkebjerg, Kirkevej og Sorthøj. Al
le disse navne hører til på højdedraget
øst og sydøst for Øster Terp.
Ord som Helligdal og Kirkebjerg er
tydeligvis af kristen karakter, hvorimod
ordet Sorthøj kunne tyde på at være af
førkristen oprindelse.
På det tilsvarende landsbykort over
Bedsted står der også skrevet »Kirke
bjerg« ved den sandbanke, der i dag er
bortgravet, men som tidligere lå lige øst
for den stadig eksisterende Bedsted kir
ke.

Øster Terps placering i landskabet
I dag udgør Øster Terp ejerlav henved
halvdelen af det samlede sogneareal, der
foruden Bedsted og Øster Terp også be
står af landsbyerne Mårbæk, Gravlund
og Amdrup. Mårbæk var i 1200-tallet
sandsynligvis endnu ikke grundlagt.
Gravlund og Amdrup blev først i 1500tallet lagt ind under Bedsted kirke fra
henholdsvis Løgumkloster og Øster
Højst sogne.
Det ældste Øster Terp, bestående af
Overballe og Nederballe lå på toppen og
nedad den nordlige skråning af den ca. 3
km2 store bakkeø, der er helt afsondret
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

Et af de mest hyppige tegn på en nedrevet kirke er
fund af velbevarede menneskelige knogledele på et
sted, hvor der ingen kirke er. Her en velbevaret
grav fra 1300-tallet ved Nybøl kirke. Foto: Ha
derslev Museum.

fra den nordfor liggende og meget store
Toftlund Bakkeø. Fra Øster Terp med sit
højeste punkt på 36 meter over havets
overflade har man en ganske god udsigt
til den rundtomliggende og flade Ting
lev Hedeslette, der ligger i et niveau
omkring 20 meter over havets overflade.
Øster Terp Bjerg er dog ikke den ene
ste bakkeø i sognet. Der findes endnu
tre, der alle er mindre: Bedsted Bjerg,
Mårbæk Bjerg og Gravlund Bjerg. Ved
sogneskellet mod vest til Nr. Løgum sogn
ligger Visbjerg, og nord for Bedsted ved
landevejen mod Agerskov ligger Høj
holm, der i dag nærmest er helt bortgra
vet.

Befolkningsudviklingen i Øster Terp
Befolkningstallet i 1200-tallet var for
mentlig større i Øster Terp end i Bed
sted, og af den grund ville det også have
været helt naturligt om sognekirken hav349

de ligget i Øster Terp. Jorden der for
størstedelens vedkommende består af
moræneler, var langt bedre end hede
slettejorden i Bedsted. Alene af den
grund må man forestille sig, at jorden i
Øster Terp må have kunne ernære et
større antal mennesker end Bedsteds
jord. Først i 1700-tallet er befolkningstal
let i Øster Terp blevet overhalet af Bed
steds.
Indtil 1920 var selv sognets postadres
se en anden. Før den tid hed det f. eks.
Bedsted per Øster Terp.

Navnet Øster Terp
Med muligheden for, at der lige siden
bronzealderens dage har levet menne
sker i Øster Terp, kan man måske også
udelukke, at byen er en af senvikinge
tidens udflytterbyer.8) Ordet Terp kan
så ikke været dannet ud fra »Torp« som

almindeligvis antaget, men kan godt
være meget ældre! Måske er stedet en
såkaldt »Kirke-torp«, der er af betydelig
højere alder end man sædvanligvis fore
stiller sig.9)
Terp kan måske også være opstået
udfra ordet »Terpen«, et ord, der er af
hollandsk oprindelse, og som er beslæg
tet med de gamle frisiske ord »werften«
og »warften«. Det svarer nøje til, hvad
man i Holland kalder »terpen« = kunsti
ge forhøjninger, de såkaldte værfter,
hvorpå man ude i marskområdeme byg
gede sine gårde, for på den måde at sik
re sig mod oversvømmelser.10) Godt nok
er Øster Terp ikke en kunstig bakke,
men sammenligningen er tydelig nok.
Jævnfør den kendsgerning, at klokken i
Bedsted kirke netop er fremstillet i Hol
land. Var der i 1490 endnu i befolknin
gen en gammel tradition om, hvorfra de

Fundamentet af Nybøl kirke - „Lilholt kapel" - mellem Vojens og Over Jerstal. Kirken, der menes
nedrevet omkring 1400, blev genfundet og udgravet af Haderslev Museum i 1992-93. Kirken er set fra
vestsiden. I baggrunden det lidt smallere kor og triumfbuefundamentet. Den tværgående jordvold i
midten er efterladt af arkæologerne med henblik pd at iagttage kulturlagsforholdene. Foto: Haderslev
Museum.
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stammede? At byen så i dag hedder Øster
Terp er en nyere opfindelse. Sammen
sætningen træffes første gang i 1700-tallet og udelukkende for ikke at forveksle
byen med Vester Terp i nabosognet Nør
re Løgum.

Kirkeudvidelse i Bedsted før 1300
Man kunne måske fristes til at tro, at når
der i denne artikel argumenteres for en
tidlig middelalderkirke i Øster Terp, så
var der ingen kirke i Bedsted. Det er ikke
rigtigt. Bedsted havde også en kirke, og
der må i så fald være tale om to kirke
sogne inden for det nuværende Bedsted
sogns område adskilt fra hinanden af
Bolbro Bæk.
Bedsted kirke menes at være bygget i
sten i årene omkring år 1200.11) Om der
så før denne blev bygget, også har ligget
en trækirke på stedet, kan ikke bevises,
men meget tyder på det. Det er meget
påfaldende, at kirken allerede inden år
1300 blev udvidet. En udvidelse af kir
keskibet til nær det dobbelte ved en for
længelse mod vest. Dog stik imod H. V.
Gregersens konklusioner, nemlig at om
rådet vest for israndslinien blev affolket
i forbindelse med klimaskiftet i årtierne
omkring år 1300.
Den nævnte udvidelse af Bedsted kir
ke gav plads til cirka 100 personer eks
tra, lige akkurat det antal mennesker, jeg
tror, på det tidspunkt må have boet i det
nedlagte Øster Terp sogn!
Et andet forhold, som muligvis un
derbygger teorien er, at den største gård
i Øster Terp, der var beboet af en her
redsfogedslægt anvendte den tilbygge
de del af kirkeskibet som sin begravel
sesplads, mens den største gård i Bed
sted (også en herredsfogedslægt) an
vendte den oprindelige del af skibet som
sit begravelsessted.
Bedsted kirke er viet til to helgener
I 1514 omtales Bedsted kirke, at være
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

viet til to helgener: Set. Godehard og
Jomfru Maria.12) Det er usædvanligt for
en kirke at have to værnehelgener, men
det kunne skyldes, at Bedsted kirke ved
udvidelsen har overtaget noget fra den
nedlagte kirke i Øster Terp! Måske kan
selve kirkens relikvier være blevet over
flyttet til Bedsted. Det kunne forklare
problemet med de to værnehelgener
samt det korn af sandhed, der lå gemt i
sagnet, om at »noget« var lavet i Hellig
dal, og som nu brugtes i Bedsted kirke!
Noter
1. Aksel E. Christensen: Danmarks Befolk
ning og Bebyggelse i Middelalderen. 1938.
Artikel i Nordisk Kultur, 2, side 38-39.
2. Svend Gissel: Krise og Kapital i Dansk
Middelalder. 1974.
3. H. V. Gregersen: Det skæve Sønderjyl
land! - Hvorfor? 1990
4. Jf. note 3. Afsnit om senmiddelalderens
ødelægning vest for israndslinien og frem
gangen i egnene mod øst. Side 73-86.
5. F. Uldall: Danmarks Middelalderlige Kir
keklokker. 1906. Side 192-195.
6. Bedsted Præstearkiv 65 H 1 : En Geographisk og Historisk Beskrivelse over Bed
sted og tilliggende sognebyer. Af Carl
Viborg, præst i Bedsted. 1754. Landsarki
vet i Aabenraa.
7. N. E. Nørlund: Johannes Mejers kort over
det Danske Rige. Bind 3 om landsbykort
over Bedsted sogn i Aabenraa amt fra
1641.1943.
8. Sønderjyske Stednavne. Indledningsbin
det, udgivet af Stednavneudvalget. 1944.
Om ordet Torp.
9. Sønderjyllands Historie, under redaktion
af Vilhelm La Cour, Knud Fabricius, Hol
ger Hjerlholt og Hans Lund. Bind 1: Lan
det, Sproget, Tiden indtil 1241. Side 211212.
10. Jf. note 9, side 317.
11. Danmarks Kirker. Aabenraa amt. Bind
22.1965. Om Bedsted sogn.
12. Jf. note 11, side 58. I Hans den Ældres
arkiv i Rigsarkivet læses: S. Goddehardi
aut Maria Virginis.
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Set. Jørgens kirke i Aabenraa
Af ERLING ALBINUS
Set. Jørgens kirke var én af ialt seks frikirker,
som dansksindede kredse rejste i Sønderjyl
land i den tyske tid. I april i år fejrede man
kirkens halvfems ars fødselsdag. Erling Albinus, der foruden at være præst ved Set.
Jørgen kirke (udnævnt juni 1970) og siden
maj 1988 også provst i Aabenraa provsti,
holdt ved den lejlighed en festtale, hvor han
gennemgik kirkens historie. Talen bringes
her i uddrag og let omskrevet form.
Kært barn har mange navne, og det har
kirken på bakken også. Da den var ble
vet rejst og taget i brug i 1904,40 år efter
nederlaget i 1864, var dens officielle navn:
Frimenighedskirken i Aabenraa. Men

Set. Jørgens kirke set fra Kirkebakken. Foto: Th.
Lawaetz. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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uofficielt blev den kaldt »e dansk kirk«.
En betegnelse, der fortæller, at det ikke
var for at få en kirke, den var organiseret
som frimenighed istedet for som folke
kirke, at man tog initiativ til at bygge
den men for at få et sted, hvor man kun
ne holde gudstjeneste på dansk og i
dansk ånd. Pastor Rosendahl, som fra
1910 og til Genforeningen var halvtids
præst ved kirken, kunne derfor også i
1919 i frimenighedernes kirkeblad: Den
Nordslesvigske Kirkesag, skrive, at »Fri
menighedssindet - vil der ikke være me
get af, når vi først får tyskerne på por
ten.« Efter Genforeningen forsvandt fri
menigheden da også, og kirken kunne
så ikke længere hedde frimenighedskir
ken i Aabenraa. Den fik i stedet navnet
Set. Jørgens kirke.
Allerede ved mødet på Folkehjem den
4. april 1904, samme dag, som kirken var
blevet indviet om formiddagen, nævnes
det, at kirken var blevet bygget på en
grund, der engang havde tilhørt den Set.
Jørgens stiftelse fra middelalderen, som
vejen Jørgensgård har sit navn efter. Så
jeg vil tro, det har ligget i luften lige fra
starten, at den nye kirke, byen Aabenraa
havde fået, skulle hedde Set. Jørgens kir
ke, hvis den ligesom byens anden kirke
skulle besmykkes med et helgennavn.
Det må da vist også være forklaringen
på, at der ikke findes noget vidnesbyrd
om, at navnet Set. Jørgen har givet an
ledning til debat.
Men også et uofficielt navn har kirken
haft siden da og har det endnu: Det er
»Lille kirke«. Kort efter at jeg kom hertil
i 1970, fik jeg et brev med en anmodning
om en dåbsattest, og på kuverten stod
der: Til præsten ved den lille kirke på
bjerget i Aabenraa. Gang på gang har
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

folk, der henvendte sig til mig om en
dåb eller vielse spurgt, om det nu var i
Lille kirke, handlingen skulle foregå,
sjældent har man brugt navnet Set. Jør
gens.
Kirkens opførelse
Jeg skal ikke komme nærmere ind på
den fortyskningsproces, der fik folk til at
samles i frimenigheder og til at rejse de
seks frimenighedskirker, som endnu fin
des, og hvoraf den lille kirke er én, men
kun nævne den afspejling heraf for
Aabenraa frimenigheds vedkommende,
som vi finder i det dokument, som skju
ler sig i en flaske i et kobberrør i soklen
til Set. Jørgens kirke. Sønderjyden Niels
Hansen, der kom hertil i 1908 for sam
men med Knud Rosendal at være med
hjælper ved frimenighederne hernede,
skriver i den kirkebog, man fik oprettet
for Frimenighedskirken i Aabenraa, en
beretning om kirken. Efter hans gengi
velse lyder grundstensdokumentet (skre
vet med »å« og små bogstaver):
»Frimenighedskirken i Aabenraa er
bygget i året 1903 af en lille dansk me
nighedskreds, som i flere år har samlet
sig om frimenighedspræst Rasmus
Thomsens forkyndelse. Til at forestå byg
gearbejdet nedsattes et udvalg beståen
de af gårdejerne Nis Callesen i Lerskov
og Falle Lildholdt i Løjtkirkeby samt kap
tajn C. C. Fischer og redaktør H. P. Hans
sen i Aabenraa, som overdrog udførel
sen af arbejdet til arkitekt Nils Jakobsen i
Odense, født i Aabenraa og murerme
ster Ahrendt i Sillerup. Byggegrunden
er en gave fra »Foreningen til det danske
Sprogs Bevarelse i Nordslesvig«. Penge
ne tilvejebragtes ved frivillige - fra kred
sen så vel som fra venner nær og fjern indgåede bidrag.«
Og så hedder det:
»Den kreds, som har rejst kirken un
der stærk modstand fra de prøjsiske for
valtningsmyndigheders side, indvier den
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

i det håb, at den altid må være et sam
lingssted for en dansk menighed, som
her kan høre Guds ord forkyndt på sit
eget tungemål, vort elskede danske mo
dersmål, som mere og mere tilsidesæt
tes, tilbagetrænges og uddrives af de
gamle sognekirker.«
Her er det tydeligt sagt, hvad der drev
den lille flok mennesker, der stod bag
Set. Jørgens kirke, til at gå i gang med et
projekt, som man vanskeligt kan fore
stille sig, at de under andre omstændig
heder ville have haft mod til at realisere
- også om de havde været flere, end de
var, og havde haft større sikkerhed for
det økonomiske, end de havde.
Da jeg har været ude for danskere,
som ikke ret begriber, hvad det betyder
at kunne få lov at bruge sit modersmål
til at udtrykke sig på - og navnlig det,
der ligger en på hjerte - men i stedet
bliver tvunget til at høre og selv betjene
sig af et sprog, man ikke er vokset op
med, så lad mig her citere gårdejer Jør
gen Iversen fra Svejrup, der i sommeren
1893 på Aabenraa Provstisynode udtal
te: »Den nuværende skoleordning med
fører efter vor overbevisning en eksperimenteren med barnesjæle, som vil kun
ne få de alvorligste følger for vore børns
senere liv.« Nis Callesen fra Lerskov har
i anledning af bygningen af den lille kir
ke sagt noget tilsvarende.
Det er med stor respekt, jeg tænker
tilbage på de mænd, der lod sig inspire
re af pastor Rasmus Thomsen til at gå i
gang med kirkebyggeriet og fik kirken
rejst på meget kort tid. Der gik ikke mere
end godt to år fra tanken om at bygge
kirken blev fremsat af pastor Thomsen,
efter en gudstjeneste på Folkehjem, Al
lehelgens dag i november 1901, og til
kirken blev indviet den 4. april 1904.
Thade Petersen, der i 1904 var tilknyt
tet »Hejmdal«, og som efter 1905 blev
Rasmus Thomsens efterfølger som fri
menighedspræst i Haderslev, har skre-

353

Frimenighedskirken i 1910 mens der endnu var åbent land på bakken omkring kirken. Foto: A.
Woltlenberg. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

vet om kirkeindvielsen i Aabenraa både
i Hejmdal og i Højskolebladet. I Hejmdal står hans referat allerede den 5. april.
Lad mig citere indledningen af hans
referat - også fordi nogen har været af
den opfattelse, at kirken oprindelig har
været gulkalket. »Den nye kirke ligger
smukt på en bakke nord for byen. Den
rager op over de omliggende huse ved
Nørre Chausse og tager sig med sine
hvide mure og sit røde tag udmærket ud
mod den dejlige baggrund af skov og
grøn bakkeskråning: Smuk, venlig og
lys...«

Indvielsen
Før pastor Poulsen, Bovlund, foretog den
højtidelige indvielse af kirken, selvføl
gelig efter ritualet i den danske alterbog,
havde han talt om patriarken Jakob, der
i ørkenen fik »den dejlige drøm« om
stigen, der nåede op til himlen og om
Gud selv, der gav ham løfte om blandt
andet, at han skulle blive ført tilbage til
hjemmet igen. Det sidste står der rent
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faktisk ikke noget om i teksten, så det er,
hvad man plejer at kalde ikke en udlæg
ning, men en indlægning. Men jeg vil
tro, at tilhørerne til talen i allerhøjste
grad har billiget denne indlægning, må
ske lige bortset fra politisergent Carl
Christian Matzen, der på landråd von
Uslars befaling overværede indvielsen,
dog uden at gribe forstyrrende ind. Og
mon han ikke også har følt sig noget
beklemt ved situationen eller i hvert fald
klemt, eftersom der ifølge referatet var
300 i kirken den dag. Der er siddeplads
til knap halvdelen.
Efter indvielsen sang et blandet kor
en salme fra den kantate, som Hartmann
ti år forinden havde skrevet til Marmor
kirkens indvielse, og det er da fornøje
ligt: Marmorkirken først og så Set. Jør
gens kirke.
Det efterfølgende møde på Folkehjem
blev indledt af kaptajn C. C. Fischer, der
havde båret hovedarbejdet i byggeud
valget og sørget for, at alt var gået godt.
Det var da også Fischer, som sluttede
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

rækken af taler, hvori et gennemgående
træk var en tak til frimenighedspræst
Rasmus Thomsen, »for hans udholden
hed og store møje« og en beklagelse af,
at han på grund af sygdom var forhin
dret i at deltage.
Thade Petersen refererer fra sin egen
tale, at han imødegik generalsuperinten
dent Kaftan, der havde skrevet om det
uheldige ved frimenighedsdannelserne,
fordi de bragte splittelse, og at enheden i
kirken derved kom til at mangle noget.
Thade Petersen sagde - og med rette - at
denne opfattelse skyldes en fejl forståel
se af kirken: Man ser sagen udefra i ste
det for indefra, altså som om enheden i
kirken beroede på organisation og ikke
på bekendelsen til Kristus.
Det var selvfølgelig meningen, at der
nu skulle holdes regelmæssige gudstje
nester i kirken, men på grund af Rasmus
Thomsens sygdom kom den nyindviede
kirke til at stå tom det første halve år,
men siden holdtes der regelmæssige
gudstjenester ved landsdelens forskelli
ge frimenighedspræster. Indtil 1908 ske
te det i overværelse af politisergenten,
der i sin mørkeblå uniform med karmoi
sinrød krave sad nederst i kirken. Det fik
kaptajn Fischer til at sidde øverst, så langt
borte fra sergenten som mulig, som hans
datter, Thoma Jacobsen, har fortalt mig.
Den lille kirke, som i dag ikke så sjæl
dent er for trang, var dengang rigelig
stor til dem, der kom. På årsbasis blev
der i kirken før Genforeningen døbt gen
nemsnitligt fire børn, samme antal som
der nu ofte bliver døbt i kirken på en
almindelig søndag.

Efter Genforeningen
Pastor Rosendal blev i 1921 sognepræst i
Vojens, og frimenigheden, som aldrig
formelt var blevet dannet, opløstes. Der
holdtes ganske vist gudstjeneste i kirken
hver 14. dag, blandt andet ved provst
Nielsen i Ensted, og mange af de tilflytSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

Kaptain C. C. Fischer (1844-1933) Kaptain Fi
scher nåede nt gennemleve en af de mest omskift
lige perioder i Sønderjyllands historie. Som dreng
oplevede han treårskrigen, og som ung deltog han
som matros på krigsskibet Geysir i 1864. Han
gennemlevede den preussiske tid og nåede at ople
ve de første 13 år efter Genforeningen, inden han
døde i 1933. Arbejdet i frimenighedens byggeud
valg var kun et af Fischers mange tillidshverv.
Mest kendt blev han dog som kasserer for Sprog
foreningen. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhi
storie.

tede danskere nordfra knyttede sig til
den lille kirke. I det kirkelige udvalg, der
i 1919 var nedsat af Den nordslesvigske
vælgerforening, var det vedtaget, at der
i købstæderne skulle være en tysk ud
dannet præst til at betjene den tyske me
nighed og en dansk uddannet til at be
tjene den danske. Men denne vedtagelse
blev nu ikke efterkommet i Aabenraa,
hvor den tyskuddannede pastor Juhler
efter eget ønske og med stor støtte fra
borgerne i byen blev sognepræst for den
danske menighed og provst Bade præst
for den tyske. Dette forhold er, så vidt
jeg kan se, den egentlige årsag til, at der
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Pastor Carl J. Ludvigsen kirkens første præst
efter Genforeningen og frem til 1948. Foto: Insti
tut for sønderjysk Lokalhistorie.

blev arbejdet energisk på at bevare den
lille kirke og at få en dansk uddannet
præst til at gøre tjeneste ved den. Allere
de i sommeren 1921 trådte på provst
Nielsens opfordring de fem mænd sam
men, som i oktober 1924 officielt stiftede
Set. Jørgens Forening med det formål,
som det hedder i de senere udarbejdede
vedtægter, at eje og drive Set. Jørgens
kirke. De fem mænds navne er borgme
ster Holger Fink og hans bror arkitekt
Jep Fink, boghandler Harald Bo Bojesen,
kreditforeningsdirektør Hans Hansen og
mejerikonsulent Johannes Jensen. Også
disse mænds navne skal ligesom kirkebyggernes nævnes med respekt og tak
nemlighed, for uden dem er det ikke
godt at vide, hvad der var blevet af kir
ken.
Sammen med provst Nielsen og den
konstituerede biskop Nissen samt kirke
kollegiet i Aabenraa forhandlede de med
Kirkeministeriet, og det resulterede i en
ordning, som der »vist nok« som Johan
nes Jensen siger i en beskrivelse af kir
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kens historie: »ikke findes magen til i
dansk kirkehistorie.«
De fem overtog kirken fra Sprogfor
eningen og hæftede personligt for den
gæld på knap 5.000 kr., som påhvilede
den. De påtog sig yderligere en gæld på
andre 5.000 kr. for at få en hårdt til
trængt istandsættelse af kirken gennem
ført. Forhandlingerne med ministeriet
resulterede i, at ministeriet ville betale
en præsteløn, selvfølgelig ikke i den hø
jeste men i den laveste klasse, samt yde
et »fyrsteligt« tilskud på 3.600 kr. årligt
til aflønning af organist og kantor, samt
til kirkens vedligeholdelse, rengøring,
brændsel, klokkeringning, fyring og bæl
getræder. Derpå byggede de fem den
smukke præstebolig, som nu i 1994 efter
de mange år er blevet gennemgribende
istandsat. Den kostede 47.522 kr. og 31
øre at opføre, står der i Set. Jørgens For
enings forhandlingsprotokol. Til hjælp
til renter og afdrag på den gæld, der nu
påhvilede foreningen, der bestod af de
fem mænd, lykkedes det at få ca. 60 fa
milier til at tegne sig for et årligt bidrag
på lidt over 2.400 kr., et bidrag der dog
med tiden faldt til 1.200 kr., men da hav
de man efter mange forhandlinger også
fået et billigt lån i Københavns stiftsmid
ler.
Kirkens første præst efter Genforenin
gen, Carl Johannes Ludvigsen, løste den
vanskelige opgave at føre kirken fra fri
menighedstiden ind i folkekirken, selv
om den på væsentlige administrative
områder endnu havde sin egen særegne
status. Ludvigsen fik titlen af anden
præst, dvs. præst for det mindretal af
danskere, der ikke ville slå sig til tåls
med, at den tyskuddannede pastor Juh
ler var valgt til præst for den danske
menighed. Et forhold, som ikke ligefrem
kunne få pastor Juhler til at tage imod
Ludvigsen med åbne arme.
Da kirken fyldte 50 år nævnte pastor
Ludvigsen, at det kun langsomt gik op
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

for folk, at kirken nu var sognekirke,
hvis præst enhver i byen kunne lade sig
betjene af, og dels at det jo også var
ejendommeligt, at kirkeskatten også fra
de Aabenraaborgere, som sluttede op om
Set. Jørgens kirke, udelukkende gik til at
opretholde arbejdet ved Set. Nicolai kir
ke. Endnu mange år efter Genforenin
gen kunne man høre kirken kaldt »Den
lille frimenighedskirke«, siger Carl Ludvigsen, og han nævner en tidligere kir
keældste, der flere år efter 1920 spurgte,
om han kunne gå til alters i Set. Jørgens
kirke uden at betale. Når vi så også tæn
ker på, at Carl Ludvigsen i flere år for
uden et ret så stort boligbidrag skulle
betale 40 % af udgifterne til præstegår
dens vedligeholdelse, så tjener det ham
til ære, at han blev her.
Kirken overdrages menighedsrådet
Carl Ludvigsen faldt for aldersgrænsen
i april 1948. Allerede året forinden blev
de fem kirkeejere i Set. Jørgens Forening
enige med de resterende bidragydere
om, at en nyordning af forholdene måtte
til. Der blev derfor optaget forhandling
med menighedsråd og provst. Det endte
med, at menighedsrådet den 1. juli 1948
fik overdraget kirken vederlagsfrit og
præstegården for et beløb af 55.000 kr.
For at sikre sig, at den grundtvigske linje
ved det første præstevalg efter nyord
ningen kunne fastholdes, betingede Set.
Jørgens Forening sig den afgørende ind
flydelse på dette.
Til embedet, der nu blev til et reside
rende kapellani, indkom 12 ansøgere,
ikke mange i en tid med mange ledige
teologer. Af dem valgtes pastor Markus
Kofoed, tidl. præst i Sparkær. Det blev
forøvrigt ikke blot de fem i foreningen,
der afgjorde præstevalget. Flere mente
nemlig, at alle, der følte sig knyttet til
Set. Jørgens kirke, skulle have lov at ytre
sig. Der blev derfor indkaldt til et møde
den 10. september 1948 på Folkehjem.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

Borgmester i Aabenraa Holger Fink. Den ene af
de fem, som formidlede den vanskelige overgang
efter Genforeningen.

Der kom mellem 80 og 90 mennesker.
»Et meget stort antal i forhold til den
almindelige deltagelse i kirkegangen«,
skriver Johannes Jensen i en redegørel
se.
Markus Kofoed blev indsat 2. søndag
i advent, ikke i Set. Jørgens kirke men i
Set. Nicolai kirke for at understrege, at
pastor Kofoed skulle være præst for hele
Aabenraa sogn, som provst Beyer ud
trykte det i sin indsættelsestale, der kred
sede om, at menigheden skulle være en
enhed. Pastor Kofoed skulle da også præ
dike en gang om måneden i Set. Nicolai
og sognepræsten ved Set. Nicolai i Set.
Jørgens. Efter nogen tid ophørte man
dog med denne praksis, da den viste sig,
som det er sagt, at være til ulempe for
både menighed og præst. Jeg forestiller
mig, at kirkegængerne fra Set. Nicolai
har passeret kirkegængerne fra Set. Jør
gen ved Nørreport den søndag, de to
præster har skullet bytte kirke. Det er
ikke sådan med den enhed, når man vil
have den gennemført med regulativer.
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Jul hos borgerskabet i Sønderborg
Af TONI GÜTTEL PETERSEN

Toni Güttel Petersen er født i Sønderborg
1902, hvor hendes far, Bock var købmand.
Han havde sammen med Bossen overtaget P.
G. Winds butik på hjørnet af Rønhaveplads
og Perlegade i 1896.1 1904 byggede de en
stor hjørneejendom på Perlegade, det er det
nuværende Hans Hansen.
Købmand Bock boede først på hjørnet af
Voldgade og Batterivej, men i 1906 rykkede
han og familien ind i Kongevej nr. 64, et
stort hus, der var en dejlig ramme om køb
mandsfamiliens liv.

Min barndomsjul begyndte i grunden
sidst på sommeren. Så stod der en dag i
vores entre en stor mand med et brunt,
hærdet ansigt med et venligt smil. Det
Sonderburg.

var hr. Null fra Thüringen. Han havde
læderremme over skuldrene og på ryg
gen bar han - ikke en rygsæk, men - en
trækasse, og den kasse var vi børn me
get interesseret i. Men først skulle han
bænkes og have lidt at spise og drikke.
Når det var overstået, kom trækassen på
bordet, og så lukkede hr. Null de to lå
ger, der lignede døre op til herligheder
ne. Inde bag ved dem var der en hel
række små skuffer med vareprøver af alt
muligt. Det duftede fint, når skufferne
blev åbnet. Her var mærkelige ting og
sager både til slagtning og bagning - dvs.
til de to store arbejder, der skulle klares
før der blev jul. Mor beså og lugtede til
prøverne, og hun bestilte bl. a. merian,

Kaiser Wilhelm-Allee.

Kongevej i Sønderborg, hvor familien Bock (fra 1906) boede i nr. 64. Foto: Museet på Sønderborg slot.
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laurbærblade og majoram til slagtning.
Til bagning blev der bestilt pumpernik
kel, pomeransskal, rosiner, korender,
kardemomme og meget andet. Vi børn
fik lov til at smage en rosin og andet, der
egnede sig til os.
Når hr. Null var vandret bort igen
med sin trækasse på ryggen for at over
natte i Herberge zur Heimat i Bjerggade,
så hang der endnu en krydret duft i hu
set, og det var et forvarsel om, at julen
ikke var så uoverkommelig langt borte.
Hr. Null fra Thüringen havde forjættet
os julen. Hvor langt han kom omkring,
ved jeg ikke. Han fortalte engang, at han
dels gik, dels rejste på 4. klasse i toget.
Her kunne de handelsrejsende få plads
til deres kasser og tasker. Efter 1914 kom
han ikke mere. Som så meget andet hør
te også dette dejlige minde op med ver
denskrigens udbrud.

Det næste træk, der varslede jul, var
slagtningen. Den fandt sted i begyndel
sen af november. Vi holdt ikke selv gris
på Kongevej, men vi kunne alligevel slag
te, fordi mor bestilte slagter Kümpel fra
St. Rådhusgade til at komme med en
levende gris i passende størrelse. Küm
pel kom med grisen om morgenen, og
den blev ført ned i vores vaskekælder,
hvor der var ild under den store kobbergruekedel og masser af kogende vand.
Her blev grisen stukket under hyl og
skrig. Mor gemte sig langt væk, mens
dette foregik. Så det var en af pigerne,
som måtte holde spanden til blodet og
røre rundt i det. Men bagefter kom mor
straks frem, og nu var det hende, som
forestod slaget. Kümpel skar grisen op
og hængte den til afkøling på en stige.
Derpå diskuterede han og mor, hvordan
grisen skulle parteres, og her var de altid
uenige. Mor vidste præcis, hvor mange
stykker steg og hvor meget røgmad hun
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ville have - og det svarede ikke til Kümpels opfattelse af, hvad der passede sig.
Mor og far havde en betydelig selskabe
lighed, og derfor skulle der være meget
gæstemad, bl. a. meget røget skinke til
brug om sommeren. Mor sagde altid:
»Mit svin har fire skinker« - og det pas
sede også; når vi hentede røgvarerne fi
re uger senere hos slagteren, var der fire
store bagskinker - men de to havde mor
nu købt særskilt og fået røget sammen
med flæsk og skinker fra vort eget svin.
Mor havde store henkogningsglas, og
hun »henweckede« meget kød; lige efter
århundredeskiftet var det en ny metode
at henkoge mindre stege og andre dele
af svinekødet.
En del småkød og flæsk blev også
lavet til pølser. Pølsemageriet stod tante
Soffi for. Hun havde været i huset på
store gårde på landet, bl. a. på Rønhavegård, og derfor havde hun forstand på at
lave pølser. Der blev lavet medisterpøl
se, thüringer-leverpolse, salami og al
mindelig spegepølse med og uden spæk,
og så blev der lavet en særlig leverpølse,
som skulle spises til aftensmad på slagtedagen.
Alt kød og spæk blev hakket i den
store kødhakker, og når de forskellige
pølse-farser var omhyggeligt æltet og
smagt til, og når svinets tarme var ren
gjorte, så kunne tante Soffi gå i gang
med at lave pølserne. Det er en følelses
sag at stoppe fars i pøleskindet - kom
mer der for meget, så brister pølsen, kom
mer der for lidt, så opstår der lufthuller.
Tante Soffi var en erfaren pølsemager,
og arbejdet skred raskt frem. Når en pøl
se var færdig, fik vi børn lov til at bære
den på et lille slagtetrug op i køkkenet til
mor, hvor pølserne blev kogt. Det tog 23 dage at få slagtemaden færdigbehand 
let, parteret, skåret til, henkogt eller sal
tet ned i de store trug i kælderen. Røgva
rerne skulle kun ligge i salt i et par uger,
så blev de båret til Kümpel i St. Rådhus359

Hjørnebygningen Perlegade nr. 45, som Bossen og Bock lod opføre i 1904. Foto: Museet på Sønderborg
slot.
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gade og kom her i røg. Det varede fra 25 uger, længst tid skulle skinkerne have.
Det var hen imod jul, før vi sammen
med en af pigerne kunne bære de røge
de skinker hjem i vores store vasketøj
skurv. .
På slagtedagen fik vi blodbudding til
middagsmad med æblemos og sirup, og
om aftenen lå der en dejlig ting på alles
tallerken: En lille, kogt leverpølse med
røde eller blå bånd for enderne. Det var
tante Soffi, som lavede de små lækre
pølser, som også tjenestepigerne glæde
de sig til. Pølserne behøvede man ikke at
spise straks, de blev oftest gemt i nogle
dage. Det kan måske være svært at for
stå, at det var noget særligt; men selvom
mine forældre havde ganske godt råd,
var vi ikke forvænte. »Åbent smørre
brød« med pålæg og lidt pynt var kun
noget, vi fik ved særlige lejligheder. Mor
var på ingen måde nærig, men derimod
sparsommelig, og det bar den daglige
mad præg af. Derfor var det så dejligt at
få sin egen lille leverpølse at råde over
som tak for alles medvirken på slagteda
gen.
-'k

Den tredie ting, som varslede julen, var
besøget hos tanterne Langelo på Perle
gade. Det var ikke vore rigtige tanter,
men et par ældre ugifte damer, der var
søstre til bager Langelo. De havde et lille
bageriudsalg og i slutningen af novem
ber ryddede de »den pæne stue« og la
vede her juleudstilling af lutter lækre
sager. Her var Lübecker marcipan og
Königsberger marcipan - det sidste var
lidt brunt i overfladen, men meget læk
kert. Her var også alle former for suk
kergodt til at hænge på juletræet, men
mor bestilte kun ting, der var indpakket,
og det var de færreste. Der blev også
bestilt andre ting, som vi ikke rigtig for
stod, hvad var. Det var lidt »mundgodt«
til vore morgensko. Efter besigtigelsen
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af herlighederne fik vi lidt smagsprøver,
der gav forsmag på julen.
Ved adventstidens begyndelse fik vi
lov til at sætte morgensko i vinduet hver
aften. Så var julen næsten begyndt, for
nu kom julemanden hver dag og lagde
lidt i skoene. Hvis vi var artige, blev det
noget godt, og hvis vi havde været uatige - det skete nu kun sjældent i advents
tiden - så var der kun et stykke kul.
Adventstiden blev også markeret ved,
at mor satte den store adventsstjerne fra
Hernnhuterne i Christiansfeld op i lege
værelset. Stjernen sad på et messingsta
tiv og blev oplyst af en petroleumslam
pe, men den omdannedes til elektricitet,
så snart vi fik el.
Adventsstjernen blev tændt hver af
ten i hele adventstiden, og når mor hav
de tændt den, satte hun sig hos os, sang
med os eller fortalte om sin barndoms
jul. Det var en særlig hyggestund, som
sluttede med, at vi stillede pusserne i
vindueskarmen og gik i seng.
Adventskransen tændtes ikke, men på
de fire adventssøndage samledes vi om
et lille juletræ i potte, der stod på et lille
bord. Her tændtes et lys 1. søndag i ad
vent, to den følgende søndag osv. Når vi
nåede frem til juleaftensdag, fik vi dette
lille træ, som vi så pyntede som juletræ
til vore dukker.
Vi troede fuldt og fast på julemanden,
selvom mange af vore kammerater var
tvivlende, så var der intet der kunne
rokke ved vores tro. Vi så jo beviset i
vore pusser hver morgen, og min søster
Trude og jeg skrev breve »An den lieben
Weihnachtsmann beim Christkindlein,
Himmelstrasse«. Heri antydede vi di
skret, hvad vi ønskede os. Man kunne
sogar købe færdig trykte breve til Jesus
barnet, hvori man blot behøvede at ind
føre sine løfter og sine ønsker. Vi afleve
rede disse breve til mor, som lovede at
besørge dem til postkassen for os.
I december lavede vi også julegaver
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til vore forældre. Jeg tænkte aldrig over,
at det var sært, at vi gav gaver til vore
forældre, mens de overlod det til jule
manden at give os gaver. Jeg lavede jule
gaver hos fru Siegmann, som boede på
hjørnet af Perlegade og Jernbanegade,
hvor hun og hendes mand drev en tobaksforretning.-Her lavede jeg i min ube
hjælpsomhed frygtelige gaver, som na
turligvis glædede mine forældre og bed
steforældre: servietringe, penneviskere
og ting i filt.
Julebagningen var en vigtig del af for
beredelserne til julefesten. Der blev bagt
i store mængder og især småkager, bl. a.
flere forskellige slags brune kager, ga
lanterikager, hjertekager og rosenvands
kager. De brune kager var en vigtig del
af julens småkager, hertil anvendtes de
mange spændende krydderier, som mor
havde bestilt hos hr. Null sidst på som
meren, og som nu var blevet sendt fra
Thüringen. I de brune kager blev der
anvendt potaske, og dejen skulle hæve
et par uger oppe på loftet. Når den blev
hentet ned, var den så hård, at kun far
var istand til at slå den ud med en solid
ske. De brune kager blev pyntet med
mandler, og de smagte dejligt. Vi børn
var med i noget af arbejdet, bl. a. var det
vores opgave at knuse kandis i den store
messing-morter. Småkagerne blev ikke
bagt i komfurovnen, da det ville være et
alt for sent arbejde. Vi hentede i stedet
jernplader fra flere af byens bagere, og
herpå blev kagerne anbragt, og med stør
ste omhu blev de bragt til bageren for at
blive bagt i den store ovn. Det var mor
sommere at hjælpe med at hente de fær
digbagte småkager end at aflevere de
ubagte. Der faldt jo altid lidt af til os på
hjemvejen. Ved hjemkomsten blev alle
kagerne lagt i store blikdåser som var
forsynet med lås (!). Her var de i sikker
hed, indtil julen oprandt.
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Den 24. december var en lang dag, men
vi børn fik nogle gøremål, så dagen kun
ne gå hurtigere. Vi gik rundt med gaver
om eftermiddagen til familiens vaske
kone, til strygekonen og til en ældre da
me, der kom og hjalp, når der var syg
dom og til fru Nielsen, der strikkede
strømper til min far. Gaverne bestod mest
af madvarer, småkager og æbler, men
der var også lidt fra fars butik: et stykke
stof eller andet. I Rosengade boede to af
de damer, vi skulle aflevere julegaver til.
Vi blev altid inviteret indenfor, og vi
nød at se deres stuer. De havde begge
været gift med sømænd, og rundt om på
hylder og skabe var der mange spæn
dende ting, som var hjembragt fra Østen
og andre fjerne steder, konkylier, kry
stalkugler og souvenirs af forskellig
slags. Det var som en spændende hule
for et par småpiger. Når vi gik hjem,
kunne vi se, at man var i gang med at
fejre jul i mange familier med småbørn.
Der var dengang ingen gudstjeneste ju
leaften, og det var ret forskelligt, hvor
når man tændte juletræet. I vores familie
blev det altid sent, fordi far først skulle
lukke butikken og hjem.
Sidst på eftermiddagen gik vi og kig
gede på julekrybben, som var opstillet i
dagligstuen. Julekrybben var af kraftig
karton og lignede et fint dukketeater med
udklippede figurer og dyr og et sceneri i
livlige farver. Under julelaybben var
nogle trækasser, hvori der var lavet sne
landskaber. Mor havde kalket nøgne gre
ne helt hvide og anbragt dem i kasserne,
hvis bund var dækket af vat. Heri blev
der anbragt alle mulige dyr fra skoven,
stenfugle og lamper i træerne, harer og
hjerter i sneen, nisser med kælke osv.
Juletræet måtte vi ikke se endnu. Det
så vi først, når vi havde spist. Julemid
dagen blev serveret, når far var kommet
hjem fra butikken. Den bestod altid af
det samme - den traditionsrige juleret:
blå karper, kogt med noget eddike, så
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karperne havde et smukt blåligt skær.
Hertil serveres sneppessauce og fløde
skum smagt til med lidt eddike, så det
var syrligt.
Karperne mættede godt, og der blev
derfor ikke serveret en egentlig dessert. I
stedet forekom der julekonfekt på bor
det og nødder og dadler. Især konfekten
nød vi, da vi jo kun sjældent fik chokola
de eller marcipan. Når der var vasket op
og ryddet op, gik far ind i stuen ved
siden af for at tænde juletræet.

Vi havde altid et stort træ. Mor havde
brochitis og gik ikke ofte ud om vinte
ren. Derfor måtte far købe juletræet selv,

og han måtte undertiden købe to, enkel
te gange tre træer, før han fandt et, som
mor var tilfreds med. Træet var pyntet
af mor, og det var meget enkelt. Der var
ganske vist masser af kugler og tingel
tangel, men alt var holdt i sølv og hvidt.
Det var meget stilfuldt. I toppen sad der
et blankt sølvspir og skinnede. Juletræesfoden var helt speciel og meget moderne
for sin tid. Den var beregnet til at stikke
træet ned i, og på siderne var billeder af
julenat i Bethlehem. Alle figurerne fra
vores julekrybbe var her, Jesusbarnet,
Maria og Josef, æslet og oksen, hyrderne
og de hellige tre konger. Det var så smukt
med krybbefigurerne under træet. I juletræesfoden var et spilleværk, som kun
ne spille melodierne til de mest yndede

Som hovedregel er julekort tegnede, men ikke mindst i begyndelsen af århundrede blev der udsendt en
række fotografiske julekort. Til de, som foretrak tegnede julekort, havde postkortfabrikanterne illustratore, der tegnede motiverne af efter fotografierne. På julekortet fra begyndelsen af århundredet ses en
dreng med en kælk over benene. Først er drengen fotograferet med sin kælk i et atelie, og efterfølgende
er sneen og juletræerne i baggrunden malet på julekortet. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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af julesangene »Oh Tannenbaum«, »Von nødder, legede og nød fællesskabet - det
Himmel hoch da komm ich her« og »Stil at være mange sammen.
le Nacht, heilige Nacht«. Der var ikke
kun spilleæske i juletræesfoden, den kun
ne også dreje træet rundt, mens musik Uanset hvor skøn aftenen var, så måtte
ken spillede! Så sad vi og nød det præg den have en ende, og vi skulle i seng.
tige syn. I min barndom gik vi ikke rundt Når der var ro i huset, plejede far at
om træet. At danse om juletræet er en sætte sig hen og læse i Bibelen. Det var
dansk skik, og jeg finder den meget hyg hans måde at slutte juleaften på - der
gelig. Men før hen sad vi kun og så på blev ellers ikke snakket religion, og vi
træet og sang nogle julesange. Vi blev gik ikke i kirke i juledagene. Mine foræl
altid mange på denne tid af aftenen, for dre havde travlt til hverdag og nød de to
di der kom nogle af de unge mennesker, fridage.
som arbejdede i fars butik. Vi kunne godt
Nytårsaften lignede juleaften noget.
være en tolv stykker ialt, og det var no Vi spiste sent, fordi far først skulle hjem
get af det, der satte præg på juleaften. fra forretningen. Middagen bestod altid
Når træet havde været tændt et stykke af klipfisk. Der var ingen dessert bagef
tid, og vi havde nydt synet længe og ter, men senere på aftenen spiste vi mas
sunget godt, så listede vi tre børn ud af ser af æbleskiver, som var meget lækre
stuen for at klæde os ud. Det var et af og bagt samme dag. Om aftenen havde
aftenens højdepunkter, når vi højtideligt vi for sidste gang træet tændt og spillede
holdt vort indtog i julestuen. Forrest gik selskabsspil.
julemanden, altså min bror, og bagved
Bordet var pyntet med forskellige bly
kom to engle, det var min søster og mig. figurer og knallerter. De var ligesom ju
Englene fremsagde nu under de voks lepynten hjemskrevet fra et stort firma,
nes opmærksomhed nogle vers, som Danner, i Thüringen. De små blyfigurer
omhyggeligt var indpodet i forvejen, og fik vi børn lov til at bruge til en lille spå
derpå delte julemanden et par små ga leg. Vi smeltede blyet i en støbeske over
ver ud fra sin sæk. Hermed begyndte ilden, og den varme bly hældtes straks i
gaveuddelingen, som ikke var så »vild« et fad koldt vand. Her spruttede og sprøj
som i nutiden, fordi gaverne oftest ikke tede det og dannede sære figurer. Så
var indpakkede. De stod på småborde prøvede vi at tyde figurerne. Da vi var
og stole i stuen, og vi havde forlængst blevet unge piger, mente vi, at noget vist
været en runde for at gætte på, hvem der kunne ligne en myrtekrans og således
kunne regne med at få hvilke gaver. Of varsle om bryllup!
te fik vi nyt tøj til dukkerne, syet på
I aftenens løb spiste vi konfekt, mand
systuen i fars forretning. Det var meget ler og nødder, og hvis man fandt to
veludstyrede dukker, vi havde. Engang mandler i en krakmandel, kunne vi lege
var de klædt ud som Rødhætte og ulven Vielliebchen, og vi spillede også »mus«
og andre figurer fra brødrene Grimms med hasselnødder. Kl. 24 trak vi knaller
eventyr. Damerne på systuen må have ter og ønskede hinanden godt nytår. Nu
fornøjet sig med at sy de fine små drag var juleugen forbi, og hverdagen begynd
ter. Af andre julegaver kan jeg huske te igen. Med krigens udbrud i 1914 blev
noget trælegetøj, der kom fra Erzgebir alt helt anderledes, og vi kom aldrig mere
ge, hvor der er tradition for at lave dej til at opleve jul på samme måde. I min
liget legetøj. Efter gaveuddelingen sad erindring var tiden før 1914 en gylden
vi alle ved det lange bord, spillede om og fredelig tid.
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Lokalhistoriske årsskrifter 1993
- en omtale
Af ANKER THYGESEN

Museumsinspektør ved Haderslev Museum
Anker Thygesen giver en fyldig anmeldelse
af de lokalhistoriske årsskrifter for 1993.
Et års høst af lokalhistoriske årsskrifter
fra Sønderjylland udgør en broget bu
ket. Omtalen i det følgende gælder dem,
der er blevet indsendt til redaktionen
som frugter af året 1993. Pladsen rækker
ikke til at gennemgå dem bidrag for bi
drag, men eksempler på nogle emner vil
blive trukket frem med hovedvægt på

erindringerne, som er den mest almin
delige genre.
Årsskrifterne er meget forskellige, al
lerede i deres ydre form: Nogle er tykke,
andre er tynde. Nogle er skrevet af en
enkelt forfatter (f. eks. Oksenvad og
Skærbæk), andre har talrige bidragyde
re.
Nogle har pænt omslag, indholdsfor
tegnelse, ensartede typer og lay-out hele
vejen igennem og gode gengivelser af
illustrationer (nydelige eksempler er fra

To af de smukke udskårne døre, som blev bragt som farvebilleder i Historisk Årboy for Felsted sogn

1993.
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Lærer Jakob Nikolaus Petersen og hans hustru Katharina, Jegerup. Foto: Lokalhistorisk Forening for
Jegerup sogn.

Hørup, Visherred/Bov, Skærbæk, Ok
senvad og Jegerup). Årets topscorer i
illustrationer kommer fra Felsted, som
bringer en række fine farvefotos af ud
skårne og bemalede døre fra sognet.
Andre synes at være produceret på
nærmeste forhåndenværende kopima
skine udfra manuskripter, der er tippet
ind på tilfældige skrivemaskiner. I nogle
er overskrifterne så undselige, at det kan
være svært at se, hvor et bidrag holder
op og det næste begynder. Enkelte ste
der får man ikke at vide, hvem der har
skrevet hvad - eller hvornår. Det virker
som en god idé at gøre som redaktionen
i Felsted sogn: reservere en side til en
»instruktion for artikler« med anvisnin
ger om margenbredde, udformning af
overskrifter m.m.
Men ét er teknikken, noget andet er
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indholdets kvaliteter: Selv den mest yd
myge, kopierede sag kan rumme guld
klumper, lige så vel som glittet papir
kan rumme mindre interessante bidrag.

Erindringsstof
Erindringerne kan være baseret på dag
bøger eller notater, ofte synes de dog
nedskrevet direkte fra hukommelsen.
Det der ofte giver dem en egen charme
er det personlige engagement i stedet og
den svundne tid. Nogen kunne nok fin
de på at bruge betegnelser som »nostal
gi« eller »andedam« om dem. Selv synes
jeg mere, at de vidner om, at livet et halvt
århundrede eller længere tilbage var bå
de mere overskueligt og - især i lands
byerne - mere mangfoldigt end i dag.
Mange erindringsbidrag kunne frem
hæves, men jeg vil hellere gå i dybden
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med nogle få, som så må tjene som ek
sempler.
»Portræt af en gammel landsbylærer«
af Gotfred og Christian Petersen skildrer
deres far, J. N. Petersens, virke i Jegerup
fra 1908 til 1950. Han havde mange gø
remål:
Degn (særlig vigtigt i Jegerup, da præ
sten boede i Vojens), organist, medlem
af menighedsrådet, kasserer i sognerå
det, filialbestyrer for Nustrup Bank, regn
skabsfører i plantningsforeningen, for
mand for forsamlingshuset og syge
hjælpsforeningen, organisator af de årli
ge ringridninger, klapjagter og juletræs
fester samt gymnastik og anden idræt.
Det var også ham, der opbyggede sog
nebiblioteket i skolen, som han i øvrigt
fik sin løn for at forestå. Dertil var han et
familiemenneske og passede sit have
brug som supplement til den dengang
beskedne pengeindkomst.
Man kan helt tabe pusten ved bare at

læse om det, men har så til gengæld fået
et tværsnit af en landsbys kulturelle liv i
bred forstand - fokuseret i en enkelt per
son.
I »På vandring i det gamle Fårhus«
(Visherred/Bov) beretter Carla Christen
sen om, hvad hun selv kan huske og
hvad hun har fået fortalt også fra tiden
før 1922, da hun blev født.
I nogle glimt undervejs får hun tegnet
et billede af et »multinationalt« eller i
hvert fald flersproget lillesamfund: Der
blev selvfølgelig talt sønderjysk i Får
hus, men også tysk (indtil 1920 var der
de »Beamte«, og nogle mænd kom hjem
fra krigen med koner sydfra - bl. a. hen
des egen mor fra Köln, som dog hurtigt
fik lært dansk). Efter 1920 kom der dansk
sprogede tjenestemænd ved jernbane,
politi, told og gendarmeri, og f. eks. fa
milien Andresen i selve »Fårehuset« var
plattyskere, som kom fra Harreslev og
Hanved.

Flere årsskrifter har bidrag om de frivillige brandværn. Her er styrken i Hørup fotograferet i 1945.
Foto: Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn.
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Fire motiver fra det gamle Fårhus samlet på et postkort. Motiverne er øverst Schafbiers gård og
dyrehave. Nederst Fårhus mejeri og det kejserlige postkontor. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Den babyloniske forvirring var ikke
noget problem for Carla Christensen,
som heller ikke vurderer nogen positivt
eller negativt blot på baggrund af deres
nationale udgangspunkt eller ståsted,
men snarere udfra helt andre personlige
kvaliteter. Det er opløftende at møde en
så fordomsfri holdning til folks forskel
ligheder, måske en naturlig ting for én,
der havde sin danske barndom lige nord
for grænsen, men som var til det store
marked i Flensborg hvert efterår og kom
hjem og sang »Laternesang« på tysk.
Måske er det sådan noget, der er den
positive kerne i en slesvigsk identitet.
»Flugten til et fristed under Treårskri
gen« (Felsted) er erindringer af en anden
slags, da ingen nulevende person kan
huske noget om begivenheder i 1848-50.
Forfatteren til den velskrevne fortælling,
Peter Petersen, gør også omhyggeligt
opmærksom på, at den er overleveret
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gennem flere led i familien. Hans far,
farfar og farbror Peter, som alle havde
en hånd med i begivenhederne, skal ha
ve været gode fortællere. Det er også
nogle gevaldige historier Peter Petersen
gengiver om efterretningsvirksomhed til
fordel for Danmark, udsmugling pr.
vogn og båd af truede danske embedsmænd fra de områder, der kom under
slesvig-holstensk kontrol, redningen af
redaktør Fischer fra Aabenraa, hvorved
en spådom af jomfru Fanny blev op
fyldt, og om fjendtlige både, der blev
sænket med riffelskud.
Men det ville have været betryggen
de, om erindringsstoffet var blevet sam
menholdt med dokumenterede oplys
ninger fra andre steder. For når familie
traditionen (s. 63) vil vide, at forfatte
rens far var skibsdreng i 1824, og senere
(s. 65) hævder, at han under Treårskri
gen som dreng havde lettere ved at pasSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

sere fjendens linjer end de voksne, så er
der noget galt: En der var dreng i 1824,
har næppe været det i 1848. Her burde
der nok have været forsket en del i andre
kilder for at afgøre, hvilke dele af overle
veringen man kunne stole på. Erindrin
ger - ens egne og især andres - kan være
en farlig genre.

Skole og kirke
Disse emner fylder godt i årsskrifterne.
Jeg vil her fremhæve det fra Oksenvad,
som næsten udelukkende består af én
artikel om »Sognets skolebyggeri i 1942/
43« - og det langstrakte tilløb, bør man
tilføje. Den er skrevet af Ernst Svennesen og bygger på skriftlige kilder, især
referater fra møder i sogneråd, skole
kommission og -nævn. Derved er den
blevet mere stram i formen end mange
andre bidrag: Den afdækker klart et be
slutningsforløb, hvor sognerådet - af øko
nomiske grunde - i begyndelsen tøver
med at opfylde kravene i skoleloven fra
1937. Først da undervisningsministeriet
i 1940 stiller betydelige statstilskud i ud
sigt til skolebyggeri, kommer der skred i
sagen: I sommeren 1943 kan man tage
både en nyopført skole i Oksen vad og en
tilbygning i Ørsted i brug.
Til den kirkelige afdeling hører et bi
drag fra Visherred/Bov: »En genbrugt
gravsten på Bov kirkegård«, hvor N. P.
Lund-Jensen er kommet på en detektiv
opgave. En gravsten tabte for et par år
siden sin marmorplade for Pastorin Eli
sabeth Rönnau (1838-1899) og afslørede
en ældre indskrift for Pastorin I. F. Hen
riette Rönnau (1803-1866). Elisabeth var
kendt som hustru til Eduard Th. Rön
nau, Bovs præst fra 1875 til 1904. Men
hvem var Henriette, og var hun begra
vet i Bov?
I Bovs kirkekrønike har E. Th. Rön
nau selv oplyst, at hans far var præst i
Odenbüll på Vesterhavsøen Nordstrand,
og at hans mor hed Ida Friederike Hen
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riette. Tampen brænder. Men desværre
ved kirkebogen i Odenbüll ikke af, at
hun er begravet der. Så Lund-Jensen må
videre: Hendes mand var død i 1849, og
sønnen Eduard har gået i gymnasiet i
Slesvig. Og i Slesvig domsogns kirkebog
er der bid. Her døde Henriette Rönnau i
1866, og det afsluttende ræssonement
bliver da, at sønnen over 30 år senere fik
hentet hendes sten til Bov fra en af Slesvigs kirkegårde for at genbruge den som
minde over hendes svigerdatter.
Et problem, som er udsprunget af en
helt lokal iagttagelse, er ved hjælp af
materiale fra forskellige arkiver løst gan
ske overbevisende på tre små sider.
Gårde og andre ejendomme
Ejendomshistorien får sit i årsskriftet fra
Hørup. P. A. Christensen skriver om
»Ejendomme i Neder Hørup« og kom
mer især ind på, hvad der skete med
jorden fra nedlagte brug i 16- og 1700tallet. De tilbageblevne gårde i landsby
en kunne få et rimeligt udbytte af den
ledige jord, bl. a. fordi afgifterne til eje
ren af sådanne ødejorder var meget lave
eller helt kunne gå i glemmebogen. Men
Christensen nævner også et eksempel
på, at en foretagsom mand kunne få et
brug genoprettet ved at give ejeren et
godt tilbud.
Også Majbølgårds historie belyser P.
A. Christensen ved uddrag et efterladt
skrift af Thomas Jessen, som overtog drif
ten af den i 1874. På en større gård som
denne var det et væsentligt problem at
skaffe gode folk nok til arbejdet, især i
en periode hvor mange sønderjyder ud
vandrede til Danmark eller endnu læn
gere bort.
Fra Hoptrup giver Torkild Barfod en
detaljeret gennemgang af sin barndom
på Ostergaards (vand)mølle, en periode
som sluttede, da hans far blev nød til at
bygge en ny dieseldrevet mølle i nærhe369

Storegade, som er portrætteret af H. E. Sørensen i Årbogen fra Historisk Forening for Skærbæk og

Omegn og Skærbækegnens Museum. Foto: C.

C. Biehl. Institut for sønderjysk Lokalhistorie

den. Han kunne ikke få sin forpagtning
forlænget hos en ny ejer af Ostergaards
Mølle - en træsk fynbo, som selv ville
drive møllen. Hvordan konkurrencen
mellem de to spændte af, får vi desværre
ikke at vide, kun at fynboen forsøgte sig
med dumpingpriser.
En anden slags ejendomshistorie fyl
der nr. 7 af »Fra Skærbækegnens fortid«.
Her gennemgår H. E. Sørensen fra ende
til anden Storegade, byens vigtigste for
retningsstrøg, i form af en billedkaval
kade med huse og ejere, ledsaget af gan
ske korte, men fyldestgørende og meget
oplysende tekster om hver ejendom. Det
er kompetent og dygtigt gjort og må ha
ve krævet omfattende studier i arkiver
og billedsamlinger.
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Andre emner
Personskildringer er der flere af. Lærer
Petersen fra Jegerup er allerede nævnt.
Men jeg kan ikke lade være at omtale en
ganske kort og meget sjov artikel: »Kyhl
no. 1 -1905« af Sven Ohlsen (Hoptrup).
Maskinbygger Nis Mortensen Kyhl fra
Marstrup var noget af en opfinder, og da
han engang så en motorcykel i Flens
borg, tegnede han den simpelthen af og
byggede sin egen. Kyhl no. 1 brugte han
selv i mange år, og den er nu på Egeskov
veteranmuseum. Den blev også Kyhl nr.
sidst. Han byggede aldrig flere. Ved si
den af artiklen er der en avisnotits fra
1942, som oplyser at den 16- årige Anna
Marie Kyhl har løst jagttegn som den
første kvinde i Haderslev politikreds.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-94

Hun var opfinderens barnebarn. Der var
fortsat gang i familien.
Aftryk eller referater af avisartikler
og ældre dokumenter fylder godt i nog
le årsskrifter. Fra Tønder stammer en
god (men desværre usigneret) redegø
relse for tilblivelsen og indholdet af et
privilegium fra 1354, hvor byen meget
tidligt får eneret på handel og de fleste
håndværk i en vis omkreds. Ved sådan
ne referater eller aftryk burde det være
et rimeligt krav, som ikke altid opfyldes,
at læseren får i alt fald et bud på, hvor og
hvornår en tekst er skrevet, om muligt
også ophavsmanden og i hvilken situa
tion, det er blevet til.
Naturen synes ikke at optage lokalhi
storikerne meget. Fra Gram kommer dog
et bidrag om de ældste og højeste skov
fyr i landet, plantet omkring 1750 af »den
gale grevinde«, Anna Sofie Schack. Og
fra Hoptrup fortæller Sven Ohlsen om
det rige fugleliv ved Slivsø, før den blev
udtørret. Han har endda fået fat i en
undersøgelse fra 1940'erne, som fastslår,
at de største ansamlinger af både grågæs
og nattergale i Sønderjylland fandtes her.
Kulturlandskabet og menneskenes ind
virkning på det kunne sikkert blive et
rigt felt for lokalhistorikere med lidt ud
syn til andre fagområder.
Til afslutning
Mange lokalhistoriske årsskrifter kunne
blive bedre, hvis nogle flere af bidrag
yderne ville gå ud over »deres eget« og
tage til de udensogns steder - frem for
alt Landsarkivet i Aabenraa, hvor der
også findes materiale om sognets histo
rie.
Hvis det personlige, lokale engage
ment og erindringen er lokalhistoriens
salt, så er materialet, dets registrering og
dokumentation og den mere almene hi
storie dens rugbrød og kartofler.
Den bedste lokalhistorie er båret af
det personlige, men trækker samtidig på
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noget alment. Årsskrifteme har mange
trofaste læsere, men ville sikkert have
bud til endnu flere - f. eks. tilflyttere i
landdistrikterne - og dermed få et brede
re grundlag, hvis flere af bidragene in
deholdt både salt, rugbrød og kartofler.
Men er der noget, som årsskrifterne
trods de kritiske bemærkninger her vid
ner om, så er det at den lokalhistoriske
virksomhed i Sønderjylland er vidt for
grenet og trives fuldt så godt som andre
steder i dronningens riger og lande.
Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn
og Omegn. Årsskrift 1993/94.
Historisk Arbog for Felsted Sogn. Nr. 11,
1993. Udg. af Historisk Forening for Fel
sted Sogn.
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening.
Årsskrift 1993,10. årgang.
Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.
Årsskrift i anledning af arkivets 10 års fød
selsdag.
Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn. Års
skrift, nr. 12.
Historisk Forening for Visherred - Bov Mu
seum. Årgang 16,1993.
Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn.
Årsskrift 1993.
Fra Skærbækegnens fortid. Nr. 7,1993. H. E.
Sørensen: Storegade. Udg. af Historisk For
ening for Skærbæk og Omegn og Skær
bækegnens Museum (i samarb. med forla
get Melbyhus).
Nyt fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for
Tønder Kommune. Januar 1994.

Næste nummer
udkommer i begyndelsen
af februar 1995.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Nis Puk på Sønderborg Slot
De fleste museers formidlere har deres
travleste tid op mod jul. Hundredvis af
børnehaver og skoleklasser har gjort det
til en tradition at besøge det lokale mu
seum i december måned. Sådan bliver
det også på Sønderborg Slot, der i år har
to tilbud, der knytter sig tæt til den net
op udgivne tegneserie om slotsnissen Nis
Puk.
I tegneserien, der er tegnet af Sverre
Helmer Kristensen, får børn, unge og
forresten også alle andre en spændende
og munter indgang til slottets historie
fra den tidlige middelalder til nutiden.
Samtidig er Nis Puk læsernes guide
rundt til en række af de mest spænden
de genstande i museets samlinger. Bag
siden er en vejviser til så forskellige te-
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maer som søfart, rustninger, Chr. II, me
daljer, 1864, kniplinger og til det hvide

I julemåneden vil børnehaver, børne
haveklasser og 1. klasser kunne høre om
Nis Puks julelege på slottet, og om hvor
dan han driller men også hjælper muse
ets personale. For 2. - 6. klasse fortæller
Nis Puk og Chr. II om, hvordan de holdt
jul på Sønderborg Slot.
Hvis man er heldig kan man nå at
bestille plads på 74 42 25 39. Tegneseri
en, der kan læses som en god forberedel
se til et besøg og egner sig udmærket
som julegave, kan købes i museets billet
salg for 20 kr.
Hans Helmer Kristensen
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10. dec. - 20. jan.:

Museet på Sønderborg Slot
Fritz og Johannes Carstensen, retrospektiv udstilling.

Indtil 1. jan.:

Tønder Museum
Pottemagerfaget på Vesteregnen.

Indtil 31. dec.:

Indtil 31. dec.:

Sønderjyllands Kunstmuseum
Møbelarkitekten Hans J. Wegners møbelkunst. I samarbejde
m. Dansk Designscenter.
Den sønderjyske maler Peter Nicolaisen 100 år. Maleri, grafik
og keramik.

Indtil 30. dec.:

Aabenraa Museum
Oldemors Juletræ med „Nøddeknækkeren".

10. og 11. dec.:

Jacob Michelsens gård
Bagning og julehygge.

Indtil 15. jan.:
11. dec.:

5. dec. - 20. dec.:

Haderslev Museum
August Wilckens. Malerier og grafik af den alsidige nordsles
vigske kunstner, som blev født ved Haderslev i 1870.
Julestue.
Lucia-optog, musik, dukketeater, glögg og æbleskiver. Arr. af
Arkiv- og Museumsforeningen.

Midtsønderjyllands Museum
Julestue.
Landsdelens skoler og andre uddannelsesinstitutioner invite
res til julestue hvor pebbernødder, julehistorier, nissesnak og
Peters Juletræ venter.

10. og 11. dec.

kl. 10 -16: ekstra åbent

13. dec.

kl. 19 - 21: Luciaoptog

17. og 18. dec.

kl. 10 -16: ekstra åbent

Indtil 31. maj 1995:

Hjemmeværnsmuseet, Frøslevlejren
Jubilæumsudstilling - Luftmeldekorpset 60 år og Flyvesta
tionskorpset 40 år.

_________________________ )
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Fugle og dyreliv i Frøslev
Jesper Tofft: Frøslev-egnens natur. Fugle- og dy
reliv mellem Frøslev og Jardelund. Aabenraa, Fulica, 1994. 93 sider, ill. Pris: 89 kr.

Det er en tiltalende bog, Jesper Tofft (konsu
lent i Sønderjyllands amt) har skrevet om
Frøslev-egnens fauna. Bogen er baseret på
undersøgelser og iagttagelser, foretaget un
der talrige besøg i årene 1991-93.
Det undersøgte område, der bl. a. omfat
ter den store Frøslev Plantage og den ud
strakte Frøslev Mose, er på ca. 500 ha ager
land. Det er et stort og interessant terræn
med afvekslende vækst- og landsskabsformer, der giver gode vilkår for et righoldigt
dyreliv. Tofft har optalt hele 140 fuglearter,
30 pattedyrarter, 9 padder/krybdyr og 31
arter af dagsommerfugle.
Selv har jeg i årenes løb besøgt plantagen
og mosen mange gange, undertiden sammen
med særligt stedkendte og naturkyndige led
sagere; men jeg har erfaret meget nyt i denne
bog. Den udbygger kendskabet til næsten
alt, hvad der rører sig i dette naturområde.
Teksten er let tilgængelig, og den ledsages af
mange udmærkede fotografier især fra dyre
livet.
Frøslev Mose, der var blevet noget tilgro
et, har i de senere år gennemgået en stor
anlagt naturopretning. Desværre endnu ikke
i den tyske del af mosen, men på dansk side
har man hermed sikret dette spændende na
turområde, og mosens dyr har fået endnu
bedre muligheder. Undervejs giver Tofft fle
re forslag til forbedringer af naturen, så dyre
livet får bedre kår og dermed fastholdes i
området. Som der står i den pressemeddelel
se, som var vedlagt bogen: Naturbevarelse er
ikke kun et spørgsmål om regnskoven i Syd
amerika.
Selv om bogen ikke er en egentlig guide,
ville det have været rart med et mere tydeligt
oversigtskort, suppleret med enkelte detail
kort, bl. a. for at få præciseret beliggenheden
af stednavne som Bukkestrømmen, Fiskehe
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de o. a. Der henvises ganske vist til Stats
skovvæsenets gode foldere med vandreture i
Frøslev Plantage og Frøslev Mose; men ikke
alle har disse foldere ved hånden.
I oversigterne over fuglearter sidst i bo
gen savnes nogle steder »sigtelinjer«, som
kunne adskille de enkelte linjer, der er trykt
for kompakt. Det ville også have været nyt
tigt med tavler (billeder), der viste fuglear
terne. Og hvorfor bruger Tofft de tyske be
tegnelser Jardelund, Walsbüll, Handewitt i
stedet for de gamle, danske stednavne Jarlund, Valsbøl og Hanved?
I omtalen af hugormen er der lidt uover
ensstemmelse mellem billedteksten (side 14)
og omtalen i teksten (side 30). Men det er da
rigtigt, at hugormen kun bider (hugger?),
når den bliver provokeret. For nogle år siden
blev en dreng - af alle steder - bidt i panden!
Han slog kolbøtter i det bløde græs og mos
langs en skovsti i Frøslev Plantage og lande
de i en hugorm, som lå og solede sig. Jeg så
selv drengen med hæfteplaster i panden få
timer efter sammenstødet, der nok må beteg
nes som enestående.
Jesper Toffts bog vidner om stor fortrolig
hed med en spændende sønderjysk egn, og
den må kunne bruges som model for under
søgelser af andre naturområder i Sønderjyl
land.
Jørgen Mågård

Skærbæk Brugsforening
H. E. Sørensen: Skærbæk Brugsforening 19341994. Forlaget Melbyhus 1994.

Skærbæk Brugsforening fyldte 60 år den 9.
oktober i år. I den anledning skulle Brugsfor
eningen naturligvis have et festskrift. Arbej
det blev overladt til foreningens formand og
mangeårige bestyrelsesmedlem, den kendte
lokalhistoriker H. E. Sørensen. Resultatet er
blevet et fint og velillustreret festskrift om
Brugsforeningen i op- og nedgangstider
gennnem 60 år.
V
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Skolebibliografi
Jörg Biehl, Stefan Hopmann og Reinhold Wulff:
Bibliographie zur schleswig-holsteinischen Schul
geschichte, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien,
629 s., pris ikke oplyst.

Det foreliggende værk er i princippet en for
tegnelse over al litteratur, der omhandler søn
derjysk og holstensk skolehistorie i perioden
1542-1945. Bogen har en grundig indledning,
der nævner de vigtigste værker om emnet.
Derpå følger bogens hovedafsnit med alle de
registrerede bøger og artikler, alfabetisk ord
net. Dertil kommer meget omfattende sagog stedregistre, der gør bogen meget let at
bruge.
Forfatterne har gjort sig store anstrengel
ser for at få alt med, og de er nået vidt om
kring. Langt de fleste småskrifter og småartikler i f. eks. sognehistoriske årbøger, som
anmelderen har kendskab til, er med. I prin
cippet medtager bogen også by- og sognehi
storier, der rummer væsentligt skolehisto
risk stof. Her savner man dog bl. a. de nyere
sognehistorier fra Løjt og Ensted, hvis skole
historiske afsnit er længere end mange af de
nævnte artikler. Det er dog en beskeden skøn
hedsplet på et værk, der kan være til stor
hjælp og inspiration, for enhver der arbejder
med emnet.
cpr

Slesvig i Vikingetiden
Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen: Wikinger
zwischen Ribe, Haithabu und Hamburg. Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & CO., Heide
1994,104 s. ill. Pris: 34 Dm, indbundet.

Stenkister fra druknede kirkegårde udvasket
af havet i marsken blev brugt til vandings
trug for kreaturerne eller dekorative blom
sterkummer. Det er den markabre indgang
til den slesvigske livsform under Valdemarkongerne, mens landsbykirkerne af træ omsattets i sten. Sarkofagerne og bygningssten
var hjemført fra Rhinegnene for salt, udvun
det af markstørven, men den industri med
førte, at havet fik for let spil og ved gentagne
stormfloder gik hele kirkesogne tabt.
Flere af den slags onde cirkler, hvor årsag
og virkning flyder sammen i en dødelig spi
ral, kendetegner de 300 år af landets historie,
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der lå før stenkisterne og Valdemareme. Slag
følger slag, folkemord og brandskatning af
byer og områder - men besindelse tager tid
og skyldes i sidste ende alliancen mellem
kirken og kongen.
Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen er
drevne fagfolk, der forstår at fortælle historie
på grundlag af de seneste års arkæologiske
og historiske virksomhed i Danmark og Tysk
land. De leverer en solid oversigt over det
kendte stof - men tilfører en lokal og regional
dimension, der åbner for kulturlandskabets
mange anlæg - og viser læserne hen til de
lokale museer for at skaffe mere viden.
Store dele af oldtidens historie er jo beret
ningen om lokale og til tider regionale grup
pers tilværelse, knyttet sammen af geografi
en, sproget og en infrastruktur, der i vore
dage kan være umulig at gennemskue. Må
ske har stormænds og præsteskabets indfly
delse medført forbund og alliancer længe før
kirken og Valdemareme - men sikkert er det,
at tærsklerne har været lave og oprøret luret
lige om hjørnet. Vikingerne var jo akkurat
lige så velbegavede som Hausgaards vendel
boer og deres mentale rum ikke mindre ud
viklet. Men fordybelse er ikke en sag for en
bog på 104 sider, der er veldisponeret og
næsten bringer for mange oplysninger i tek
sten. Illustrationsmaterialet bløder ikke op,
og der er for mange ligegyldige indsatte hi
storier løsrevet fra den øvrige tekst. Korte
oversigter og henvisninger til en mere alsi
dig (dansk) litteratur savnes også. Og hvor
for er omslaget prydet af »Sebbe Als" spej
dernes kopi af vrag 5 fra Roskilde fjord forsynet med dragehoved og bolchestribet
sejl? Det giver et helt forkert signal til de
potentielle læsere - for sådan så de jo ikke ud,
skibene, sejlene, vikingerne. Undskyld Seb
be.
Bogen bør oversættets til dansk fordi den
med udgangspunkt i grænselandet fortæller
god og sober historie om mennesker og de
res egn dengang Eideren, Trenen og Ribe å
var indfaldsportene mod vest og syd. Kede
ligt er det ikke.
Per Ole Schovsbo
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Bagsiden
om
Godforsiden
Jul
De vælter ind ad brevsprækkerne med på julekortenes kvalitet. Kartonen blev tyn
usvigelig sikkerhed hvert år, julekortene, dere og dårligere end tidligere. Samtidig
hvis man da ellers selv huskede at skrive skete der en ændring af postkortet. Tidli
sidste år. Som så mange andre af vore gam gere udgjorde motivet kortets bagside,
le juletraditioner har de deres rod i 1800- mens der på forsiden kun var plads til
tallet. Det første julekort så dagens lys i modtagerens navn og adresse. Ville man
England i 1843 og blev fremstillet i ganske skrive en hilsen, hvad der var julekortets
få eksemplarer. Herfra spredte ideen sig i formål, så måtte det ske på billedsiden.
de følgende årtier til den øvrige del af Ved århundredskiftet fik julekortet den
Europa. I Danmark blev de første julekort form, som det har beholdt op til i dag.
solgt i 1870'eme. De var fremstillet i Tysk
Motiverne på julekortene var mange og
land, men fra begyndelsen af 1880'erne har tilpasset sig moden gennem de hun
startede flere danske firmaer bl. a. firmaer drede år, hvor julekortene er blevet frem
som Jul. Strandberg og Levison en pro stillet i Danmark. På de ældste julekort er
duktion af julekort.
det først og fremmest de populære gård
Det var næppe nogen tilfældighed, at nisser, der dominerer julekortene. Et an
julekortet kom kun tre år efter udsendel det populært motiv var den traditionelle
sen af det første frimærke. Udsendelsen af danske »landsbykirke« med den stem
julekort er afhængig af et effektivt post ningsfulde julesne, som de fleste forment
væsen, som igen er afhængig af et jernba lig kun har set som barn. Senere er andre
nenet, som undergik en rivende udvikling motiver kommet ind. Omkring 1930 duk
i disse årtier. Den udvikling gjorde det kede købstadsmotiverne op og i løbet af
relativt billigt at sende en julehilsen. Til 1930'erne kommer de første julekort frem
trods for dette gik der mange år, før jule med religiøse motiver.
kortet vandt udbredelse i brede kredse.
Som på så mange andre områder fandt
Mange arbejdere havde ikke råd til at købe de nationale tilkendegivelser også vej til
julekort, og for mange var der heller ikke julekortene. Således under besættelsen,
tradition for at sende skriftlige hilsener.
hvor et dannebrog, en juleklokke og en
Fra slutningen af 1800-tallet steg for grankvist flettede julens budskab sammen
bruget af julekort markant. Emma Gad med håbet om lysere tider. Væsentlig me
fandt det i 1929 ligefrem nødvendigt at re lystigt er forsidens julehilsen, der er skabt
advare mod dette juleskriveri: »Jule- og under andre forhold i 1910. En glad gård
nytårskort bruges stadig meget, ikke til nisse på en julegås i det snedækkede land
syndelig glæde for dem, der udveksler skab. Med huen i højre hånd sender han en
dem. Der lægges mest vind på julekort, julehilsen til modtageren mens han i ven
hvilket for så vidt er urimeligt, da gode stre hånd holder et stor dannebrog.
ønsker for et helt år dog har større række kf
vidde end en julehilsen... Sæt ikke stor be Litteratur:
kostning på jule- og nytårskort. Den er ret Marianne Nordby Larsen: »Julekort fra gamle
spildt«.
dage« Kbh. u.år.
Julekortet blev nu en masseproduceret Inge Adriansen: »Julekortets historie». Sønder
tryksag. Masseproduktionen mærkes også borg u.år.
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