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Christen Kold i Forballum
Af JENS H. NIELSEN

Christen Kold, skaberen af friskolen, er et
kendt navn i den danske skoles historie.
Mindre kendt er måske, at han i årene
1838-41 var hjælpelærer i Mjolden sogn i
Vestslesvig. Jens H. Nielsen, Mjolden, har
undersøgt, hvem Christen Kold kom i nær
mere berøring med her og giver en skildring
af disse præster og vestslesvigske bønder og
Koids forhold til dem.

Christen Mikkelsen Kold (1816 - 1870)
er blevet kaldt den mest geniale skole
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mand, Danmark har haft. Han fødtes i
Thisted som søn af skomager Mikkel
Christensen Kold, og meningen var, at
Kold skulle være skomager ligesom
faderen, men da håndværket ikke rig
tig lå for ham, fandt moderen ud af, at
han skulle være skolemester. Efter et
par år som huslærer kom han 1834 på
Snedsted seminarium, hvor han gen
nem en af sine lærere, P. K. Algreen, fik
kendskab til Grundtvigs tanker og me
ninger, og han blev stærkt optaget af
21 1

dette livssyn. Da Kold efter afgangs
prøven fik et vikariat i Øster Jølby på
Mors, kunne han ikke opnå fast ansæt
telse på grund af sin deltagelse i de
gudelige forsamlinger på egnen. Derfor
reflekterede han på en annonce i Ribe
Stiftstidende og fik ansættelse som
huslærer i Forballum i Mjolden sogn
fra maj 1838. Her var han i knap fire år,
men trods det korte tidsrum fik årene i
Mjolden sogn stor betydning for Koids
personlige udvikling. Derfor kan det
være af interesse at se på de menne
sker, som Kold omgikkes og samarbej
dede med i disse år.
Mjolden var dengang kun et lille
sogn med ca. 430 indbyggere fordelt på
85 husstande. Forballum, hvor Kold fik
sin bopæl, bestod kun af syv gårde og
et par huse, der var bygget på værfter i
marsken.
Den person i sognet, der fik størst
indflydelse på Kold, var sognepræsten
Ludvig Daniel Hass, der var født i
Ringsted 1808. Hass var en varm til
hænger af Grundtvig, og da han i 1835
kaldtes til præst i Mjolden, var han en
opvækkelsesprædikant på linie med de
ældste grundtvigianere. Det var nye
toner for den stedlige menighed, der i
godt tyve år havde været betjent af den
rationalistiske præst, Gabriel Koch, der
havde prædiket dyd og gode gerninger
og altid undgået at nævne djævelens
navn, endog i forsagelsen. Da gård
mand Peter Møller fra Forballum kom
hjem efter indsættelsen af Hass, blev
han spurgt, hvad han syntes om den
nye præst, og han svarede da: »Jo, no er
æ døvi kommen i æ kjerk igjen!«.
Hass blev en meget afholdt præst, og
menigheden satte ikke blot pris på ham
for hans præstegerning, men også på
grund af hans alsidighed og folkelige
aktivitet. Blandt andet udøvede han en
slags lægegerning. Han var selv som
ung blevet helbredt af en homøopat,
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efter at forskellige læger først havde
forsøgt at kurere ham. Fra da af var
Hass en svoren tilhænger af homøopa
tien, som han studerede ivrigt. I Mjol
den delte han ud af sin viden om de
homøopatiske virkemidler. Således
helbredte han en otteårig dreng fra
Mjolden for den faldende syge (epilep
si), og snart kom folk i stort tal til
præstegården med deres lidelser og
skavanker for at søge helbredelse. Ofte
kom patienterne langvejs fra og var så
nødt til at overnatte i præstegården.
Hass tog som regel ikke betaling for sin
lægevirksomhed og havde derfor in
gen nævneværdig fortjeneste på den.
Han blev derfor meget bitter, da han i
1838 blev idømt en bøde for sine forsøg
på at helbrede sine medmennesker.
Præsten fik mange venner i sit sogn,.
og blandt dem var gårdejer Knud Lau
sten Knudsen i Forballum, der gennem
Hass blev påvirket af det grundtvigske
livssyn. I Knudsens hjem var ansat en
tjenestepige fra Lydersholm i Burkal
sogn, og hende forelskede Hass sig i.
Forelskelsen resulterede i bryllup den
31. juli 1837 med »den gode, fromme og
fattige« jomfru Theodora Cathrine
Iversen (f. i Lydersholm 1813 og død i
Smyrna 1845), datter af gårdejer Tho
mas Iversen og Bothille Ingvertsen.
Forlovere var brudgommens fader,
toldbetjent Peder Daniel Hass, og
Knud Lausten Knudsen.
Da Knud Lausten Knudsen et stykke
tid efter skulle have ansat en huslærer
til sine egne og naboens børn, bad han
pastor Hass finde en sådan. Hass satte
en annonce i Ribe Stiftstidende, i hvil
ken der stod, at man søgte en musi
kalsk seminarist, »men uden at være
overbevist om den kristne tros sand
hed, nytter det ikke at melde sig«. Det
blev som nævnt Christen Mikkelsen
Kold, der fik stillingen.
Der kan næppe herske tvivl om, at
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Hass er en mand, der ser stort på penge
og bruger løs af dem, så længe der er
nogen, medens Kold er meget nøjereg
nende og omhyggeligt fører regnskab
over selv de mindste indtægter og
udgifter. Med hensyn til sociale hold
ninger viser der sig også forskelle. Når
Hass med egen hånd har skrevet det
restriktive reglement for Mjolden fat
tiggård (oprettet 1840), hvori alumner
nes rettigheder og muligheder skarpt
begrænses, er han helt i pagt med
tidens holdninger over for de svageste
i samfundet. Kold derimod kunne i
social indignation skarpt kritisere for
holdene på Skærbæk fattiggård (opret
tet 1839), der havde et reglement sva
rende til det, som fattiggården i Mjol
den fik.
★

Ludvig Daniel Hass, 1808-81, præst i Mjolden
1835-40. Fot. efter maleri 1840 af Carl Poulsen,
Berlin, i Mjolden kirke, Historiske Samlinger,
Aabenraa.

der ret hurtigt er opstået et gensidigt
tillidsforhold mellem Hass og Kold.
Trods forskelligheder i baggrund hav
de de en række fælles træk. De var
begge af et sværmerisk gemyt, og dertil
kom, at de gik ind for frihed i alle
åndelige spørgsmål, var vidtskuende
og alsidige, og havde en stærk trang til
aktiv udfoldelse i kulturel henseende.
Derfor kan det heller ikke overraske, at
Hass bakker Kold op, da denne kom
mer i modvind hos provst, biskop og
kancelli, fordi han i Forballum praktise
rer sin pædagogiske nytænkning, der
gik ud på at fortælle frit for børnene i
stedet for at tvinge dem til den fore
skrevne, golde udenadslæren.
Men forskelle var der selvfølgelig
også. Det gælder blandt andet i deres
omgang med materielle goder. Pastor
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

Den første tid i Forballum boede Chri
sten Kold hos Knud Lausten Knudsen,
der fødtes i Ribe 1806 som søn af
gæstgiver og handelsmand Chresten
Lauridsen Knudsen. Den 3. juni 1826
havde han i Mjolden kirke giftet sig
med Gyde Marie Ocksen, der var dat
ter af Vestslesvigs rigeste bonde, Hans
Ocksen i Forballum, og havde udsigt til
at skulle arve seks marskgårde og efter
sigende en tønde guld. Knud Lausten
Knudsen havde i 1830 bygget en ny
gård i Forballum. Han blev stærkt gre
bet af de grundtvigske tanker, som
pastor Hass bragte til sognet. Da Kold
kom til Forballum som huslærer, havde
familien Knudsen fem børn: Anne Ma
rie (11 år), Maren (9 år), Hans Ocksen (8
år), Christine (4 år) og Christen (2 år).
Men husstanden var betydeligt større,
idet der på gården var ansat en hus
jomfru, Anna Peders Beier (Kold kaldte
hende jomfru Beier), og fem tjeneste
karle. Af de sidstnævnte slutter Kold
venskab med den ene, Niels Sandersen
(f. 1814). Endelig var der ansat tre
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Knud Lausten Knudsen, 1806-66, gårdejer i
Forballum, købte 1851 Trøjborg slot. Fot. Histori
ske Samlinger, Aabenraa.

tjenestepiger, og på gården boede også
handelsmand Jens Lassen Knudsen,
der var broder til husfaderen. Også
med ham slutter Kold venskab. J. L.
Knudsen blev senere højskolelærer og
præst og fader til forfatteren Jacob
Knudsen.
I året 1840 flytter Kold over til na
boen, Niels Andersen, hvis børn også
hørte til hans elever. Den mundtlige
overlevering i Mjolden fortæller, at
flytningen skete, fordi Gyde Marie ikke
kunne lide Christen Kold. Men denne
teori holder slet ikke stik, når man
læser breve fra Kold til Gyde Marie.
Heri gives der udtryk for et varmt
tillidsforhold mellem de to. For eksem
pel hedder det i et brev afsendt fra
Smyrna til fru Knudsen: »Hvor vi sidst
slap, vil jeg begynde, og altså takke
Dem for Deres kærlighed imod mig, da
jeg sidst havde den glæde at se og tale
med Dem«.
Når Kold derimod skriver til K L.
Knudsen, lader han skinne igennem, at
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der i deres indbyrdes forhold har været
en køligere tone, for eksempel i et brev
fra Kold til Knudsen afsendt fra Køben
havn i foråret 1842 hedder det. »Det vil
formodentlig forundre Dem at se brev
fra mig, både fordi jeg ikke før har
skrevet til Dem, og fordi vi endskønt
vore veje i en tid af flere år førtes
sammen, dog ikke har forstået hveran
dre, fordi noget, som jeg aldrig har
kunnet gøre mig rede for hvad egentlig
var, bestandig har stået os imellem, og
forhindret den nærmere forbindelse,
som dog er Herrens bestemte vilje, der
formedelst kærlighed må finde sted
mellem hans mennesker. Om det nu er
en dunkel følelse af det ubehagelige i
dette forhold, der har bragt mig til at
skrive, skal jeg ikke kunne afgøre, kun
så meget ved jeg, at en udjævnelse af
dette forhold, og en bedre forståelse
stedse har været mit ønske«.
Måske kan den lidt afstandtagende
holdning fra Knudsens side skyldes, at
Kold ofte gav udtryk for sine sværmeri
ske følelser for K. L. Knudsens næst
ældste datter, Maren, der var Koids
elev. Kold kalder hende i sine breve for
»min ejneste Maren«, og i et digt, som
han skrev i Smyrna 1843 til den da 14årige Maren, og som er gengivet i
uddrag på side 215, fornemmes Koids
kærlighed til Forballum og de varme
og sværmeriske følelser for Maren.
Det er ikke utænkeligt, at den mere
jordbundne og realitetsbetonede K. L.
Knudsen ikke har været vildt begej
stret for, at Kold så uforbeholdent gav
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

Til min pige!
Jeg drømte, jeg var i den lille by,
hvor solen nedsynker i havet bag øen
og farver så rød den blanke sky,
som skuer sin skønhed igen i søen.
Den hjemlige stilhed ret kvæged min
sjæl.
Jeg kyssed de blomster så små udi
enge.
De drenge og piger de vare så vel,
de spøgte og lo i grønne vænge.

De huse var røde af solens skin,
de blæsende skyer var gået i senge.
Rødfarvet var pigens skønne skind,
fra marken nye kom de solbrændte
drenge.

Den ganske flok var mit hjerte så kær,
de fædre og mødre mine kæreste ven
ner.
Een eneste dog lå mit hjerte så nær,
hun gav mig en blånende krans af
kærminder.
De øjne som tvende forglemmigej
hun plantede dybt i mit elskende hjer
te,
at lyse de skulle på dunkle vej,
og smykke håbets lysende kerte.

Fint rødmende læbe hun lagde på
min,
når bange jeg spurgte: er min du sø
de?
Min hånd hun klemte så fast i sin,
og svaret i salige kys hendøde.
To store børn vi vare og blev,
som græd og lo og spøgte tilsammen.
Jeg var hendes lærer og hun elev,
den spøg os voldte så megen gam
men.

Så drømmer jeg mangen aftenstund
ved månens skin på de dunkle cypres
ser, mens byen ligger i stille blund,
og fårekamelen ved bjerget græsser.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

luft for sine følelser for Maren, og at det
kan have været en medvirkende grund
til, at Kold måtte flytte over til naboen.
Maren blev senere gift med kogsin
spektør H. C. Refslund i Tønder. Refslund var også en af Koids venner fra
Mjolden-tiden. Han boede da i præste
gården, hvor han af Hass blev forbe
redt til det teologiske studium. På rej
sen til Smyrna tænker Kold ofte på
Refslund, og hvordan det skal gå med
hans eksamen, og da han i marts 1843
får resultatet at vide, var det en mindre
behagelig nyhed for ham, for »vor ven
Refslund havde fået 2. karakter, da jeg
af ganske hjerte havde undt ham 1.«
Niels Andersen i Forballum blev
Koids husvært fra 1840. Han blev også
hans meget gode ven, som han sender
breve til under Smyrna-rejsen. Hos
Niels Andersen boede Kold i det grøn
ne kammer. I huset var der, da Kold
kom til Forballum seks børn: Hans
Andersen (10 år), Maren (8 år), Peter
Andersen (7 år), Anders Nielsen (6 år),
Andreas Thyssen (4 år) og Ane (2 år). I
hvert fald de fem førstnævnte har væ
ret elever af Kold. I romanen »To Slæg
ter« har Jacob Knudsen beskrevet
Niels Andersen og hans kone i perso
nerne Dres og Gitte. Niels Andersen er
nok den person i Forballum, som Kold
oftest har udvekslet tanker og menin
ger med, og deres venskab har ikke
mindst haft rod i deres fælles syn på
gudstro, folkeoplysningens værdi og
frihed i åndelige spørgsmål. Niels An
dersen blev senere folketingsmand for
enklaverne (1853 - 55). Han døde 1879,
og på hans gravsten sattes verset:
Hans øje var lyst, hans hjerte var
blødt,
han var folkets og frihedens ven.
Gudsordet på fædrenes mål var ham
sødt,
i tro på det sov han hen.
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På modsatte side ses Knud Lausten Knudsens
stuehus i Ballum, Kristen Koldsvej 8 (fot. 1937).
Da Knudsen efter købet af Trøjborg i 1851 flyttede
til Visby, nedbrød han gården i Forballum bortset
fra stuehuset. Her fik den danske frimenighed
kirkesal fra 1898 til 1920. En indskrifttavle i
husets gavl (herover) minder både herom og om
Christen Koids arbejde som huslærer.

Niels Andersen Hansen, 1803-1879, gårdejer og
møller i Forballum, medlem af Folketinget for
Bredebro-kredsen 1853-58. Fot. Historiske Sam
linger, Aabenraa. - Herunderses Niels Andersen
Hansens gård i Forballum, Kristen Koldsvej 2,
sådan som den ser ud idag.

216

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

Hans Peter Hansen og Bodild Brodersen havde en gård i Forballum, og også
i dette hjem kom Kold jævnligt. Også
dette hjem var præget afen meget stor
interesse for åndelige og folkelige
spørgsmål. Hans Peter var broder til
Niels Andersen. På deres gravsten på
Mjolden kirkegård står: »Kærlige ægte
folk, trofaste danske, ærlige kristne.«
I Mjolden boede endnu en broder til
Niels Andersen, nemlig gårdmand Jo
hannes Hansen, der var gift med Ane
Marie Feddersdatter fra Hybjerg. Jo
hannes Hansen var sognefoged i Mjol
den, og broderen, Jens Andersen, var
sognefoged og gårdmand i nabobyen
Randerup. Beboerne i disse to hjem
nævner Christen Kold som sine ven
ner.
Kold havde selvfølgelig også venner
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

blandt sognets ungdom, og han nød at
færdes sammen med dem ude i mar
sken, men han lærte aldrig rigtigt at
bruge springstokken, hvilket indbrag
te ham selv mangen våd sok og ven
nerne mangen god latter. Det var især
to unge, som Kold kom sammen med:
Hans Hansen Hage, der var tjeneste
karl hos Niels Andersen, og Jacob Jo
hansen, der var tjenestekarl i præste
gården. Sidstnævnte var født i Bramstedlund. Han giftede sig 1841 med
enke Ester Marie Mærsk i Forballum og
blev derved gårdmand på en anselig
gård.
Sammenfattende kan man fastslå, at
de mennesker, som Kold omgikkes,
mens han i sine unge år boede i Forbal
lum, alle var eller blev meget interesse
rede i det folkelige arbejde. Følger vi
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dem lidt op i tiden, vil vi opdage, at de
stort set alle fik betydning for højskole
bevægelsen og aktivt arbejdede for
dens idégrundlag. Knud Lausten
Knudsen var således med i arbejdet for
oprettelsen af Danmarks første højsko
le i Rødding og havde en overgang
skøde på den grund, som skolen blev
opført på. Jens Lassen Knudsen blev
selv højskolelærer i Rødding og senere
et par år ved Koids højskole i Dalum.
Niels Andersen og hans tre ovennævn
te brødre og deres familier støttede
højskolebevægelsen på hjemegnen og
holdt gennem årene en nær kontakt
med Rødding højskole, ligesom de åb
nede deres hjem for møder med høj
skolens folk, når de kom til egnen for at
holde foredrag.
★

Da Ludvig Daniel Hass i 1840 som den
første danske præst efter Hans Egede
beslutter at opgive sit præsteembede
for af drage ud som missionær, opfor
drer han Kold til at tage med som
ledsager og hjælper for de voksne og
lærer for Hass' to børn, Peder Christian
Baldur (f. 1838) og Helene Bothilde
Elisabeth (f. 1839). Kold indvilliger i at
tage med. Men på rejsen gør forskellig
hederne i de sociale holdninger hos de
to mænd sig gældende. Kold betragter
sig selv som jævnbyrdig og har forven
tet at blive behandlet som sådan af
pastor Hass, der derimod lægger vægt
på et herre-tjener forhold, hvor Kold
skal være den underdanige og tjenen
de, der ofte må rejse på 2. klasse, mens
herskabet nyder det lukrative liv på 1.
klasse. Det fremgår tydeligt af Koids
dagbog, hvordan venskabet mellem
familien Hass og Christen Kold slides
tyndere og tyndere for til sidst at
resultere i, at de i Smyrna går hver til
sit.
Forholdet til fru Hass er også under
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Ved Mjolden skole rejstes i 1935 en mindesten
over Christen Kold.

rejsen anstrengt. De har forskellige
holdninger til opdragelsen af børnene
Peder og Bothilde. Kold ønsker at op
drage på dem, hvilket ikke passer fru
Hass, der er meget overbærende og lidt
forkælende i forholdet til de to børn,
der, hvis man skal tro Kold, bliver
støjende og strenge at omgås. Da fami
lien Hass eksempelvis er gæster hos en
tysk missionær i Konstantinopel, hr.
Schofler, der har givet sine egne børn
en ret autoritær opdragelse, kan Kold i
sin dagbog fra 29. november 1842 be
rette: »- jeg begynder at have lidt mere
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respekt for denne mand, thi han er en
sjælden opdrager, som herser sine børn
lydige. Vores (Peder og Bothilde) gjor
de ham det da så broget, at han befale
de sine at gå bort og lade dem alene;
men alligevel gjorde de sådan spekta
kel, at jeg måtte ind med dem i et
kammer for at holde styr på dem. Ved
afskeden holdt hr. Schofler bøn med sit
ganske hus, hvori han også bad for os
der skulle rejse. Til afsked ønskede han
at se familien igen til næste år i Kon
stantinopel, og da, sagde han, var Pe
der og Bothilde voksede; men, ønskede
han tillige, at de var voksede i det gode.
Vore folk lod som de forstod ham ikke;
men de skammede sig da en smule.
Både madam og præsten ville gerne
tysse på dem ved sådan lejlighed, men
de er overordentlig rådvilde; thi slå,
gør jo sagen værre, og føje dem i alt er
dem ikke muligt«.
Det må have været med tungt hjerte,
at Christen Kold tog afsked med det
lille sogn i marsken, da han sammen
med Hass tog til København for at
forberede Smyrna-rejsen. Da han sam
men med familien Hass er på et kort
besøg i Bramstedlund før afrejsen til
Smyrna, benytter han lejligheden til
endnu en gang at besøge sine venner i
Forballum. Han skriver i sin dagbog:
»Med største hast forlod jeg Bramsted
lund for at komme til Forballum.« Han
ankommer først efter mørkets frem
brud. »...Hvor blanke dine lys skinner i
natten! Herren give, at dit åndelige lys
må udbrede sig vidt omkring dig! Mine
fødder kunne ikke nær følge mit hjertes
higen, endskønt jeg løb så let på de
velbekendte veje, hvor enhver plet var
mig kær, og mindede mig om de beha
gelige år, jeg der oplevede. Hvilken
glæde tænkte jeg, at se de kære venner
endnu en gang. Da jeg kom til Niels
Andersens gård, var det min plan at
logere der, men da jeg bemærkede
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høvle og andet snedkerredskab i vin
duerne, fandt jeg det bedst at være hos
Knudsens. Da jeg kom der, fandt man
endda vanskelighed ved at lukke mig
ind; thi Mitte spurgte, hvem jeg var,
hvilket jeg ikke ville svare på, da jeg
ville overraske dem. Hr. Jensen lukkede
da endelig op, og madam Knudsen,
som var selv afklædt, og min ejneste
Maren, var i seng, kom snart på bene
ne, og jeg følte mig så vel i de kæres
kreds.«
Når Kold senere på den lange rejse
nedfælder sine indtryk, er han tilbøje
lig til at drage sammenligninger med
forholdene, som han kender dem fra
Vestslesvig. F. eks. sammenlignes en
kirke med Mjolden kirke. Da han en
dag et par gange har passeret Elben i en
pram, kommer han straks til at tænke
på færgemanden i Mjolden, Anders
Dichmann, og for at beskrive husene i
det tyrkiske land, sammenligner han
dem med P. Knøs's hus i Mjolden. P.
Knøs var sømand og havde opført en
lille hytte, som han boede i, når han var
hjemme på besøg.
Varmest udtrykker han nok sine fø
lelser for Forballum i et brev til fru Gyde
Marie Knudsen af 4. november 1842:
»...hver gang jeg lukker mit øje til, er
mine tanker i Forballum, - jeg holder
meget af Forballum, og dog - forunder
lige er menneskets sinde - rejser jeg
derfra. Ja, men jeg er ikke borte fra
Forballum, jeg lover Dem, min sjæl er
der, og min ånd glæder sig i selskab
med mine venner.«
Kilder og litteratur.
Alle citater og uddrag af breve er hentet fra
Christen Kold: Rejsen til Smyrna. Dagbog
1842-47. Udg. af Hanne Engberg, 1979.
Iøvrigt er benyttet H. J. Helms: Ludvig
Daniel Hass, i Sønderjysk Månedsskrift
1967, s. 1-7; Mjolden sogns præstearkiv, Lø
herreds skøde- og panteprotokol, folketæl
ling 1840 for Mjolden sogn.

219

Medicinalforordningen af 1672
- en lov med et socialt sigte?
AfJOHS. BRIX
Sundhedsvæsenet er i disse år genstand for
en til tider heftig debat om målsætning, prio
ritering, brugerbetaling o. m. a. Der er ikke
meget, man er enige om, men et af hovedprin
cipperne - alles lige adgang til lægehjælp
uanset indkomst - er dog endnu uantastet.
Som Johs. Brix, Aabenraa, her fortæller om,
er det et princip, der har dybe rødder i det
danske sundhedsvæsens historie.

I de tidligste tider var sygdomsbe
handling en privat sag. Med etablering
af de første apoteker i København blev
det imidlertid nødvendigt at få en
ensartethed omkring disse apotekers
virke. For Københavns vedkommende
skete dette med »Apotheken Taxt« i
1619.1 realiteten kom bestemmelserne i
denne »takst« dog også til at gælde for
provinsens apoteker, der efterhånden
blev etableret og var underlagt konge
lig jurisdiktion. Det nævnes i paragraf 1
af »Apotheken Taxt«, at kun »medici
approbati«, hvilket vil sige universi
tetsuddannede læger, måtte ordinere
indvortes medicin. Baggrunden for
denne bestemmelse var, at lægerne
skulle sikres en vis rimelig indkomst.
Lovgivningsmæssigt var de følgen
de år ikke præget af nogen større akti
vitet
indenfor medicinalvæsenet.
Krigsbegivenhederne og de deraf føl
gende politiske problemer for landet,
bl.a. fredsslutningerne i 1658 og i 1660
bevirkede, at styret var optaget af helt
andre ting.
1 1668 udgik der et kongebrev til det
medicinske fakultet i København, om
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at forfatte en ny apotekerordning. Den
ne blev udarbejdet af universitetets
professorer i samarbejde med de øvri
ge læger i København og kom til at
omfatte 30 paragraffer, hvoraf paragraf
1-10 omhandlede lægevæsenet, mens
de øvrige omhandlede apotekervæse
net. Det udarbejdede forslag blev fore
lagt kongen til godkendelse, hvilket
skete den 4. december 1672. Ingen
kunne på daværende tidspunkt vide,
at dette lovkompleks, trods krige, skif
tende politiske strømninger og en ri
vende udvikling indenfor læge- og
apotekervæsnet, kom til at få den for
mentlig længste gyldighedsperiode i
Danmarkshistorien indtil nu, nemlig
næsten 250 år.
Loven havde som gyldighedsområ
de Kongens Rige og Lande og kom
derved ikke blot til at omfatte det
egentlige kongerige, men også hertug
dømmerne og de forskellige kolonier.
Selv om loven var meget fremsynet
efter datidens forhold, var det dog
nødvendigt i takt med udviklingen at
supplere med forskellige love. Som
eksempel kan nævnes love omkring
lægeuddannelsen, jordemodervæsenet, sygehusvæsenet, kvaksalveriet og
medicinalvæsenets centralstyrelse.
Med hensyn til gyldigheden i her
tugdømmerne, som her har speciel
interesse, er det helt klart, at det har
været hensigten, at den skulle gælde i
de kongelige dele af hertugdømmerne
og også formelt har gjort det.
Der findes således en skrivelse fra
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Titelblad til »Apotheken Taxt«, trykt i København
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Christian V til borgmesteren og rådet i
købstaden Haderslev dateret den 25.
februar 1674, hvori kongen klart giver
udtryk for sin forventning om, at læger
og apotekere efterlever medicinal
forordningen. Brevet er skrevet på
dansk, vist nok en sjældenhed på da
værende tidspunkt. På brevets omslag
fremgår det, at man har modtaget det
den 13. marts 1674 og publiceret det i
nærværelse af apoteker Jacob Schultze
(1638-1684), der havde været apoteker i
Haderslev fra 1669. Det fremgår ikke af
brevomslaget, at man har publiceret
det for en læge, hvilket kunne tydes
derhen, at der på daværende tidspunkt
ikke fandtes nogen læge i Haderslev.
En af de første læger i Haderslev var
Herman Grube (1637-1698). Han fik sin
bestalling som fysikus (embedslæge)
den 7. november 1682. Det må anses for
en selvfølge, at fysikus har efterlevet
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medicinalforordningens bestemmel
ser, selv om det ikke utrykkeligt kræves
i hans bestalling.
Medicinalforordningens gyldighed i
hertugdømmerne som helhed gen
nemførtes formelt ved reskript af 15.
august 1746. Reskriptet gengav ikke
medicinalforordningen i sin helhed,
men understregede og supplerede en
kelte paragraffer og her især paragraf
19, som vi senere skal vende tilbage til.
Denne fremgangsmåde var mulig, idet
det ikke var nødvendigt at fremsætte
loven i sin helhed, idet den havde
eksisteret adskillige år og derved hav
de fået gyldighed.
I takt med udviklingen, der nødven
diggjorde en øget lovgivning også in
denfor medicinalvæsnet, blev det ef
terhånden aktuelt at udgive en lov
samling gældende for lægevæsenet.
For kongeriget findes to større lovsam
linger (se litteraturlisten), og for her
tugdømmernes vedkommende udgav
Th. Forchhammer sin samling over
love indenfor medicinalvæsnet i år
1824, der blev efterfulgt af N. Dohrn's
samling fra 1834. Dohrn, der var fysi
kus i Heide, indledte sin lovsamling
med at anke over de dårlige forhold
indenfor embedslægevæsenet i her
tugdømmerne. Derimod fandt han lov
givningen indenfor apoteker- og jordemodervæsenet, bestemmelserne ved
rørende vaccinations-, karantæne- og
sindsygevæsenet samt lægetilsyn med
de fattige for god.
I denne forbindelse er det interes221

Forordning af 13. marts 1769 vedrørende lægers
og apotekeres rettigheder overfor døds- og konkursboer.
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sant, at samtlige fire lovsamlinger gen
giver medicinalforordningens paragraf
10, hvor der efter en redegørelse for
honorering af sygebesøg og behand
ling står: »med de Fattige, som ikke
formaae at betale, skal de, eftersom
deres Bestillinger og Eed udkræver, sig
forholde, og ingen fattige Nødlidende
deres Hjælp vægre eller forsage«. Dette
kunne ikke forstås på anden måde, end
at lægerne ikke kunne undslå at foreta
ge sygebesøg og behandling, selv om
patienterne ikke kunne betale. I medi
cinalforordningens paragraf 19 stod
der efter nogle bestemmelser om, at
apotekerne skulle holde åbent og have
relevant medicin på lager, følgende:
»...Og eftersom de fleste Patienter ikke
kan betale Medicamenterne med rede
penge, men dem i varende Sygdom på
Borgen optage, hvortil Apothekerne
skal være forpligtede at lade forskrev
ne Medicamenter følge, omendskjønt
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Pengene ikke altid deraf medfølge«.
I samme paragraf redegøres derefter
for, hvordan apotekerne skulle forhol
de sig overfor boet ved patienternes
eventuelle dødsfald. Ved forordning af
13. marts 1769 med tillæg af 2. maj 1792
fik apotekerne fortrinsstilling i boet i
indtil et år efter dødsfaldet.
De to paragraffer gav i tidens løb
anledning til mange diskussioner i
læge- og apotekerkredse. De var imid
lertid ikke udtryk for nytænkning in
denfor området, idet man utvivlsomt
har skelet til allerede eksisterende
medicinalforordninger i Europa. Såle
des havde kejser Karl IV (1316-1378),
der var tysk kejser, allerede 1352 udgi
vet en medicinalforordning, hvori der
bl. a. stod, at læger om nødvendigt
skulle behandle syge mennesker uden
honorar.
Paragraf 10 i medicinalforordningen
var ikke et større problem for de aller
første læger i Danmark, idet de som
regel var offentligt ansatte (stiftsfysici)
og havde fast honorar. I kongeriget var
det efter inddragelsen af det kirkelige
gods ved reformationen almindeligt, at
tildele lægerne i provinsen indtægter
ne af en del af dette gods. Som mod
ydelse for disse indtægter var lægerne
primært forpligtet til at tilse og be
handle syge og fattige samt bistå og
rådgive myndighederne i medicinske
sager.
Denne honoreringsform synes ikke
at have været anvendt i hertugdøm
merne. Her blev de første læger honoSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

reret af de myndigheder, der ansatte
dem. Flensborg ansatte således Johan
nes Lysius (1567-1621) i 1603. Lysius
var vist nok den første læge i landsde
len, der ikke var ansat ved hofferne.
Han var en af de højest gagerede embedsmænd i Flensborg.
I slutningen af 1700-tallet og begyn
delsen af 1800-tallet ændrede billedet
sig imidlertid drastisk. Befolkningstal
let steg, ligeledes antallet af fattige.
Flere og flere læger og kirurger med ret
til medicinsk praksis nedsatte sig i
provinsen, og nu også udenfor de stør
re købstæder. De var privatpraktise
rende og derfor henvist til honorarer.
Spørgsmålet var herefter, om også dis
se læger var pligtige til at tilse og
behandle syge mennesker, der ikke var
istand til at betale. Af de korrespondencer der er omtalt i »Staatsbürgerli
ches Magazin« i 1820'rne fremgår det
klart, at man som læge var forpligtet til
at foretage de nødvendige behandlin
ger og tilsyn i henhold til forordnin
gens paragraf 10. Dog beroede enhver
behandling på et lægeligt skøn. Men
betalingsspørgsmålet måtte ikke være
det afgørende for, om sygebesøg eller
behandling blev udført eller ej.
De store sociale problemer i 1700tallet medførte en lovgivning for fattig
væsenet. Herved blev der i de fleste
bysamfund
etableret
fattigkasser.
Overfor disse kunne lægerne, såfremt
de ikke var ansat af disse fattigkasser,
gøre deres honorarkrav gældende. Fat
tigkasserne var imidlertid ikke pligtige
til at betale lægeregningerne.
For apotekernes vedkommende var
problemstillingen noget anderledes.
De havde eneret på medicinsalg og
ville se betaling for varerne. Apoteker
nes forsvar var, at de havde betalt for
privilegiet og løbende skulle betale for
at få godkendt deres apoteker. Endvi
dere kunne de ikke se rimeligheden i at
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skulle købe og betale deres varer, for
derefter at udlevere dem til folk, der
ikke kunne betale. Herved blev der
påført dem en direkte udgift. Kritikken
af disse bestemmelser i medicinalfor
ordningen kom især fra apotekerne i
Holsten, der havde hård konkurrence
fra apotekerne i Hamborg og Lübeck
og andre større tyske byer. Disse apote
kere fungerede under en anden ord
ning, hvor apotekerne ikke var forplig
tet til at give kredit. Yderligere havde
disse apotekere mulighed for direkte at
importere apotekervarerne, hvilket
nedsatte deres spild ganske betydeligt.
Apotekerne i Holsten skulle derimod
købe deres medicin i København, hvil
ket medførte, at varerne ofte var helt
eller delvis fordærvede, inden de kom
frem, samtidig med at den lange trans
portvej fordyrede varerne.
Et andet problem for apotekerne i
Holsten og tildels også i Slesvig var, at
en forholdsvis stor del af befolkningen
boede i godsområder, der ikke var
underlagt medicinalforordningens be
stemmelser. Godsejerne var berettige
de til at købe medicin, hvor den var
billigst, hvilket som regel vil sige på de
tyske apoteker. Apotekerne kunne ikke
frit fastsætte deres takster på varerne,
idet der årligt, i hvert tilfælde i 1800tallet, blev fastsat apotekertakster for
hertugdømmerne. I disse takster var
der indregnet en avance på ca. 100 %,
hvilket nok har mildnet apotekernes
modstand mod ordningen. Langt den
største del af befolkningen har dog
næppe konsulteret hverken læge eller
kirurg, endsige købt medicin på apote
ket. De fleste har formentlig hjulpet sig
med gamle husråd og kloge koner.
Dertil kommer, at den største del af
medicinen, der blev brugt næppe har
haft nogen virkning udover placebo
effekten. Det forhold, at en væsentlig
bestanddel af datidens medicin var
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væsker med alkoholisk indhold, har
gjort det meget attraktivt for en del af
befolkningen at få medicinen, ordine
ret af lægen, gratis.
Den politiske udvikling og de krige
riske begivenheder 1848-50 og 1864
bevirkede, at medicinalforordningens
virkeområde i takt hermed blev redu
ceret, og fra 1864 var den i realiteten
kun gældende i selve kongeriget. Den
prøjsiske medicinalforordning blev
først indført i hertugdømmerne i 1867.1
Danmark virkede den omtalte lov dog
indtil 1914, hvor den blev afløst af flere
store lovkomplekser. Disse er dog alle
forlængst erstattet af nye tidssvarende
love, der honorerer den rivende tekno
logiske og sociale udvikling.
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10. juli 1920 i Taps
- en tale til kongen
AfA. FREES CHRISTIANSEN
Rundt om i Danmark findes der sten med
inskriptioner til minde om genforeningen i
1920. Således også i Taps mellem Christians
feld og Kolding, men stenen her har sit
særlige præg. Den står på det sted, hvor kong
Christian 10. besteg den hvide hest på
genforeningsdagen den 10. juli 1920. A.
Frees Christiansen, Sjølund, har fremdraget
den tale, der blev holdt ved denne lejlighed.
Den afspejler klart tidens nationale holdnin
ger og politiske modsætninger og trækker
tråde bagud til 1864.
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Den hvide hest har sin egen historie.
En kvinde i Aabenraa, Jomfru Fanny,
havde i den tyske tid spået, at en dansk
konge skulle ride ind i det genvundne
land på en hvid hest. Hun havde ud
talt: »Kongen, som kommer hertil, er en
mand i sin bedste alder, hverken gam
mel eller ung. Han kommer ridende på
en hvid hest.«
Hos grev Danneskjold-Samsøe, Vis
borggård ved Mariager, fandtes der en
hvid hest. Den hed »Malgré tout«
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På det sted i Taps, hvor kong Christian 10. den 10.
juli 1920 besteg den hvide hest, afsløredes den 20.
okt. 1921 en mindesten, rejst af Vejle amt og de
otte sogne. Kongen var selv til stede ved afslørin
gen og ses her foran stenen sammen med sogne
rådsformand Johs. P. Johannsen, Dalhavegård.
Stenen bærer indskriften: »Minde om Kong Chr.
X, der her besteg den hvide Hest på Genforenings
dagen den 10. Juli 1920.« Fot. Lokalhistorisk
Arkiv for Christiansfeld kommune.

(trods alt). Hesten blev stillet til rådig
hed for kongen og opstaldet på Dalha
vegård efter ankomsten til Taps.
Dalhavegård havde siden ca. 1700
tilhørt en familie, der hed Johansen. I
1920 var ejeren, Johs. P. Johansen, sog
nerådsformand. Det var derfor natur
ligt, at det blev ham, der bød kong
Christian 10. velkommen til grænse
sognet. Det skete med følgende ord:

»Deres Majestæt Kong Christian 10.
Modtag paa den for Danmark histori
ske Dag fra Befolkningen i Taps og de 8
sogne en hjertelig Velkomsthilsen til
disse Egne. Det er første Gang i Mands
Minde, at vi, Folket her af slesvigsk Æt,
har den Ære at have vort Lands Konge i
vor Midte, og i Dagens Anledning hilse
vi Deres Majestæt med dobbelt Glæde
og takker, fordi Deres Majestæt har
valgt at ride over Grænsen her.
Vi har imødeset denne Dag med
Længsel, idet vi under hele Krigen med
Vemod har følt det Tryk, der har hvilet
over vore sønderjydske Brødre, har vel
ogsaa her ved Grænsen, mere end i det
øvrige Land, følt en Del af Besværlighe
derne, men det ligger nu bagved og er
glemt.
Var der Sorg i 1864 over Tabet af
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Slesvig, saa er der nu Glæde over, at der
efter 56 Aars Kamp og Besvær endelig
sker vore Brødre og Søstre sønden Aa
deres Ret, idet de kommer tilbage til
Moderlandet, omend ikke Glæden er
fuldkommen, idet vi mindes med Ve
mod de Danske, der maa blive tilbage
under Fremmedherredømmet.
Jeg kan i denne forbindelse ikke
andet end mindes Deres Majestæts
afdøde Bedstefader Kong Christian 9.,
hvor vilde han ikke have glædet sig,
om han havde faaet Lov til at opleve
denne Dag, thi vi ved, at det Saar, Tabet
af Slesvig, han fik i sit første Regeringsaar, aldrig blev lægt, og blev han maaske noget miskendt under Mødet i
Kolding, saa har han under hele sin
Regeringstid vist, at dette var ube
grundet, og faa Regenter i Danmark
har vel som han forstaaet at vinde
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Kong Christian 9. mødte den 7. december 1864 en deputation af sønderjyder i salen på Svenssons Hotel
i Kolding. Talsmand for de mange sønderjyder var den 39-årige gårdejer Peder Skau, en broder til den
nyligt afdøde sønderjyske politilær Laurids Skau. Det var i forbindelse med dette møde, at episoden med
Peder Larsen Skræppenborg fandt sted. Træsnit i Illustreret Tidende 1864-65, s. 95 efter tegning afH. P.
Hansen.

Folkets Tillid, og det glæder os her i de
8 sogne, der altid har været og vil
vedblive at være et kongetro Folk, at
Deres Majestæt følger i Kong Christian
9.'s Fodspor.
Jeg vil benytte Lejligheden til i Dag
at bringe Deres Majestæt vor hjertelig
ste Tak for Deres Optræden i Paaskeugen, jeg tør bevidne, at Deres Maje
stæt derved endnu mere har vundet
Folkets Tillid, Højagtelse og Hengiven
hed. Vi vil ønske, at Gud vil beskærme
og bevare Deres Majestæt og hele det
kongelige Hus, han give Deres Maje
stæt Lykke, Velsignelse og Visdom til
ogsaa at regere over det Land, Deres
Majestæt nu om et Øjeblik skal ride ind
i. Modtag dermed vor Hyldest og vor
Tak«.
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Talen bærer præg at at sognerådsfor
mand Johansen hørte hjemme på den
politiske højrefløj. Det er ikke sikkert,
at alle tilstedeværende har billiget
hans ord om kongens optræden under
den såkaldte påskekrise. Kongen hav
de afskediget det radikale ministerium
Zahle. Afskedigelsen fremkaldte vold
somme reaktioner i de tider. Bl. a. hed
det i Social-Demokraten den 29. marts
1920: »Kongen begaar Statskup«.
Når sognerådsformand Johansen
bruger udtrykket »af slesvigsk Æt« om
befolkningen i de otte sogne, er grun
den den, at de nævnte sogne (Vejstrup,
Taps, Hejis, Ødis, Vonsild, Dalby, Sdr.
Bjert og Sdr. Stenderup) indtil 1864 var
en del af hertugdømmet Slesvig. Begre
bet »de otte sogne« var en levende
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virkelighed indtil kommunalreformen i
1970.1 dag kan man vanskeligt tale om
nogen samhørighed.
Hvad tænkes der på, når der henty
des til et møde i Kolding, hvor kong
Christian 9. var blevet miskendt? Sva
ret skal formentlig søges i P. Eliassens
værk om Kolding. Den 7. december
1864 besøgte kong Christian 9. Kolding.
Fra et af rådhustrappens nederste trin
holdt en mand fra Dons ved navn
Peder Larsen Skræppenborg en tale,
der ikke hørte med til det officielle
program. I talen giver Peder Larsen
Skræppenborg udtryk for bekymring,
hvad kongens nationale sindelag an
går. Det hedder i slutningen af talen:
»...det skal ikke dølges, at mange af os
under denne gruelige Krig ikke har
kunnet frigøre sig for den frygt, at
Deres kongelige Majestæt, som er født
paa Grænsen af Tysk og Dansk, ikke
naturlig har kunnet føle for Danmark
og det Danske«. Disse ord fik kongen til
at rejse sig i sin vogn og sige: »De tager

fejl«. Endvidere gjorde han opmærk
som på, at han siden sit 10. år havde
opholdt sig i kongeriget. Han sluttede
med at spørge: »Er Slesvig da ikke et
dansk Land, føler Slesvigerne ikke lige
saa varmt for Danmark som De selv?«
Ordene vakte jubel, og stemningen gik
Peder Larsen imod.
Sognerådsformand Johansen tilhør
te Indre Mission. Hverken politisk eller
religiøst er det nogen tilfældighed, at
han slutter med ønsket om, at »Gud vil
beskærme og bevare Deres Majestæt
og hele det kongelige Hus«.
Kilder
Kopi af Sognerådsformand Johansens
håndskrevne tale.
Myte og realitet i Danmarkshistorien, ved
Jørgen Mentz og Søren Mørch. G. E. C.
Gads Forlag 1975, side 29-33.
P. Eliassen: »Det gamle og nyere Kolding«,
bind 2, Kolding 1975, side 474-77.
Erik Juhl: De otte sogne. Kolding 1978.

Alsisk ordsamling
Alsisk Ordsamling er titlen på en bog om
alsinger-dansk, som for nylig er udgivet af
Alsingergildet. Her fortæller tre fra redaktio
nen, Kjeld Kappel og Kurt A4. Böwadt begge
Sønderborg og Gunhild Nielsen, Charlottenlund, om det ærværdige gildes historie og
bogens tilblivelse.

Med ordet, sproget begyndte alting også Alsingergildet.
Gårdejer Chresten Hansen i Brands
bøl, Havnbjerg sogn på Nordals, står
alsingerne i gæld til, fordi han gennem
en årrække, støttet af sin kone Maren
og med gode venners og naboers bi
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stand, samlede og nedskrev henved
3000 dialektord.
Den glædesbølge, der gik hen over
vor ø ved Danmarks befrielse i maj
1945, bar med sig en besindelse på de
folkelige værdier, der havde været så
truet under besættelsen. Der var såle
des fire mænd, tre landboere og en
bybo, der var helt bevidste om det
hjemlige måls betydning, samtidig
med at de var opmærksomme på de
nye udfordringer, det kunne blive ud
sat for ved indgangen til en stadig mere
mediestyret tidsalder.
Hans Eriksen, gårdejer og sognefo227

ged i Alsted samt medstifter af og
formand for Danebod Højskole i Fynshav, var et menneske med udsyn. Det
havde længe været hans ønske at sam
le en kreds af interesserede, der ville
yde en indsats for at bevare det alsiske
sprog, og nu blev han af gårdejer Jør
gen Skov i Himmark gjort bekendt med
det samlearbejde, der lå nedfældet i
Chresten Hansens digre protokoller
omme i Brandsbøl.
Hans Eriksen henvendte sig til sin
nære ven, alsingerdigteren Martin N.
Hansen, der var bosat i Odense. Hans
lyriske digtning på folkemålet havde
gennem årene været en værdifuld in
spirationskilde for alsingerne. Nu
mødtes Hans Eriksen og Martin N.
Hansen med Jørgen Skov, og derpå
satte de tre sig i forbindelse med Chre
sten Hansen og foreslog ham, at der på
grundlag af hans ordsamling blev dan
net en hjemstavnsforening, hvis vig
tigste formålsparagraf skulle være ud
givelse af en ordbog over alsisk dialekt.
Chresten sagde ja med det samme, og
søndag den 19. maj 1946 kunne Alsingergildet holde sit stiftende ting hos
Chresten og Maren i Brandsbøl, hvor
Hans Eriksen helt naturligt blev kåret
til gildets første oldermand.
Ifølge gildets love, gildeskråen, som
blev vedtaget på dette første gildeting,
skal Alsingergildet bestå af op til tolv
indfødte alsingere og af seks bisiddere,
også kaldet »bissere«, som ikke behø
ver at være født på Als. Ved en senere
vedtægtsændring er bisiddernes antal
blevet udvidet til syv. Gildetinget af
holdes to gange om året, i maj og
november, og det former sig som et
heldagsmøde. Hvis et gildemedlem
ikke møder præcis til tiden eller udebli
ver uden gyldig undskyldning, hvilken
så at sige er umulig at få godkendt, eller
hvis man bliver fornærmet - så må man
bøde en flaske solbærrom!
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Straks fra gildets oprettelse etablere
de man sig med et »rejsehold«, udvalgt
blandt gildets yngste medlemmer, som
skulle tage sig af den videre bearbej
delse af det foreliggende ordmateriale.
I årene fra 1946 til midt i 1950'erne var
vi tre-fire unge håbefulde personer, der
mindst hver 14. dag drog ud fra Søn
derborg med kurs enten mod Chresten
og Maren i Brandsbøl eller mod Jørgen
Skov på »Skovgård« i Himmark. Af og
til besøgte vi også vor gildebror Peter
Schmidt på Lavensbymark. Han vidste
alt, hvad der var værd at vide om
sogne- og slægtshistorie i Havnbjerg
sogn, og tillige var han en stor fortæller.
Da folk i Havnbjerg har været meget
bofaste op gennem århundrederne lige
til vor tid, og da man har været så
heldig, at sognets kirkebøger er blevet
forskånet for ildsvåde og anden øde
læggelse, kan man i Havnbjerg følge de
enkelte slægter længere tilbage i tiden
end i de fleste andre af landets sogne.
Når hertil lægges, at Peter Schmidts far
var født i 1839 og opnåede at fejre sin
100 års dag, så vil man forstå, hvorfor
Peter Schmidt havde det, man førhen
kaldte et langt minde.
Ud over det rent arbejdsmæssige
udbytte var det en oplevelse for rejse
holdet at lære disse gamle alsingere
nærmere at kende. Vi fik del i den
tryghed og hjertets adel, der rådede i
Chrestens og Marens stuer, og vi skal
sent glemme Marens kaffebord med de
bedste »rårn pomle« (æbleskiver med
æble- og sveskefyld), man nogentid
smagte. Det var godt at lytte til den lille
muntre og elskelige Jørgen Skov på
»Skovgaard«, når han udfoldede sig
med rim, remser og »sejer«, mundheld
- »som dels sprang frem af bondens
sjæl, og som du dels har lavet selv«, for
nu at citere Ærbødigst's digt til Jeppe
Aakjær.
I gildets første år havde vi af og til
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Fra Alsingergildets stiftende ting hos Chresten og Maren Hansen i Brandsbøl den 19. maj 1946.
Stående fra venstre: Kjeld Kappel, Bent Clausen, Hans Frederiksen, Martin N. Hansen, Frede Terkelsen,
Kurt M. Böwadt, Jes Hansen, Christian Demuth, Hans Harboe. Siddende fra venstre: Hans Eriksen,
Jørgen Skov, Maren Hansen, Chresten Hansen, Peter Schmidt. Fraværende var Frederik Hansen og
Chr. Jørgensen.

besøg af mag. art. Ella Jensen fra Insti
tut for Dansk Dialektforskning, også
kaldet Udvalg for Folkemål, ved Kø
benhavns Universitet. Ella Jensen hav
de specialiseret sig i den alsiske dialekt,
og hun var os til megen støtte. 11949 fik
rejseholdet, hvad der skulle vise sig at
blive den varige hjælp, vi havde brug
for, idet cand. mag. Gunhild Nielsen
blev tilknyttet gildet. Ligesom Ella Jen
sen er Gunhild Nielsen uddannet dia
lektforsker fra Folkemålsinstituttet.
Gunhild tog med os på turene til Als
Nørherred og gav os den fornødne
undervisning i de tekniske finesser ved
udskrivning af ord og sætninger på
kartotekskort og i anvendelse af lyd
skrift. Derved blev vi i stand til på egen
hånd at fortsætte arbejdet med at ind
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samle og optegne nye ord inden for
gildet. Dette viste sig også nødvendigt,
idet Gunhild og hendes mand Herluf
rejste fra Sønderborg allerede i 1951.
Nu gik der nogle år, hvor tanken om
en ordbog fortonede sig i det fjerne. I
stedet gav gildets medlemmer sig i kast
med andre opgaver inden for vort
formålsområde. Dette førte bl. a. til
udgivelse af fem alsiske kalendere og
andre skrifter. Drømmen om engang at
se vort arbejde med dialekten på tryk
blev imidlertid aldrig opgivet. Der var
stadig en levende interesse for alsingermålet rundt om på øen, både blandt
oprindelige og tilflyttede alsingere; en
interesse, som blev dygtigt stimuleret
af Jydske Tidende, der bl. a. stillede
spalteplads til rådighed for vor gilde-
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De mange nuancer i den alsiske dialekt fremgår af
kortet og oversigten til venstre, der viser den
alsiske tvelyds geografiske fordeling. Udarbejdet
med støtte i Ella Jensens afhandling: De lange
Vokaler i Alsisk (Dansk Folkemål XXII, 1979).
På modsatte side ses tre eksempler på kartoteks
kort fra Alsingergildets samlinger.

bror Hans Harboe, når han som »Håns
Alsinger« hver søndag skrev sin »Alsingersnak«.
1982 blev et mærkeår for Alsingergildet. Samarbejdet med Gunhild Nielsen
blev genoptaget, og fra da af gik der for
alvor skred i tingene. Vi fik fra 19831985 offentliggjort ikke mindre end 103
ordlister i Dy-Po Tryk's distriktsblade.
Bogen Alsisk Ordsamling, der nu fore
ligger, er det endelige resultat af mange
års fælles indsats, idet den er en revide
ret og væsentlig forøget udgave af de
103 ordlister, der byggede på Chresten
Hansens første store pionérarbejde.
Kjeld Kappel og Kurt M. Bövadt
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Den lange tilblivelsestid har indvirket
på resultatet. Nogle af de ældste ord er
nu glemt. Så meget mere værdifuldt er
det, at de bliver bevaret her! Andre
fremtræder i samlingen både i en ældre
og en nyere sprogform. Sproget er jo en
levende organisme, der altid vil være
underkastet forandringens lov. Ved
møderne er der blevet kæmpet bravt
om, hvilken form der var den »rigtige«.
Løsningen er naturligvis, at de er rigti
ge hver for sit sted og sin tid. Men det
har ikke kunnet undgå at gøre stoffet
uensartet og til tider svært at håndtere.
Det skulle ikke uniformeres - ideen var
jo netop, at det skulle være Alsingergil
dets egen samling, frembragt ved gil
debrodrenes og -søstrenes eget fælles
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arbejde. Kun lydskriften har vi været
nødt til at ensrette.
Nogle af kartotekskortene er ført
med fonetisk lydskrift, som ville være
vanskelig at tyde for læsere uden spe
cielle forkundskaber, andre med en
hjemmelavet lydbetegnelse, der ikke
er konsekvent nok til at give det rigtige
billede af udtalen - det er slet ikke så
let, som man umiddelbart skulle tro!
Lydskriften skulle helst være let at læse
samtidig med, at den gengiver udtalen
klart og utvetydigt. Vi har derfor
prøvet at lægge den så nær op ad det
almindelige skriftsprog som muligt.
Ved nogle af ordene er der tilføjet et
stednavn. Det betyder ikke, at ordet
kun findes på det pågældende sted,
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men bare at det er optegnet der, og at
der har stået navn på kartoketskortet det er nemlig langtfra altid tilfældet.
Sandsynligvis findes ordet mange an
dre steder på Als, måske i en lidt anden
sprogform.
Opslagsordet står i den form, det har
i Ordbog over det Danske Sprog, hvis
ordet findes der, ellers bruges formen
fra Feilbergs Ordbog over Jyske Al
muemål. Findes ordet heller ikke der, er
der ud fra lydforholdene konstrueret
en form, der ligger så nær som muligt
op ad den, det ville have haft, hvis det
havde eksisteret i rigsmål. Ved større
afvigelser har vi forsøgt at hjælpe med
henvisninger.
Gunhild Nielsen
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Vi håber, at Alsisk Ordsamling vil imø
dekomme et behov hos de mange, der
nærer kærlighed til vort alsingerdansk
og vil slutte med en hyldest til vort
mål, skrevet af Martin N. Hansen, Alsingergildets oldermand 1952-1976 og
en af vore allerbedste dialektdigtere.
Det mol, som hæ listet og sprungen
som killinge øver vor vugg,
ålt som det biøv hvisket og sungen,
skull det vær' for ring' å brugg?

E mol o min moers lebbe
var mildt og blödt som hinds sind
og fint som den lyd åv vippe
der nynner en höstdav ind.

Det er som en kråns åv blommer
å hæng' om sin kjærestes hals,
så varsomt ved vår, men ved sommer
med myghere hænder o Als.

Det er så skært og klart som
e gjeslinge o en pil,
og sent vil det go voss til hjart som
det ømest' lili' forårssmil.
Lad nænsomt voss snakk' og syng' e
i åll' di dav', der skal komm',
og somtid til højtid slyng e'
i rimkråns o lykk og fromm'.

Ja, om vi engang kunn løvt e og om det mått lys' o vor sti
så fint som langs åll' e grøvte
e blomme ved pinsdavsti'!

Alsisk Ordsamling. Alsingergildets Skrifter
nr. 12, udg. af Alsingergildet. Andreas Clau
sens Boghandel, Sønderborg, 1988, 197 si
der, ill. Pris: 148 kr.

Sønderjysk personalhistorie
- ved udsendelsen af Gether-slægtens historie.
Af BJØRN POULSEN
Rank, og som det synes bevidst om
sine stolte forfædre, står løjtnant i Nor
wegian Air Force, Knud Gether, foran
sin maskine - på et foto fra 1944. Det er
gengivet i det vægtige værk, som sam
me Gether netop har udsendt. Vægtigt
er værket i bogstaveligste forstand.
Man sidder med fem kilo slægtshisto
rie i hånden!
Knud Gethers værk er delt i tre. Det
første bind rummer ca. 800 biografier af
hans forfædre samt en række over
sigtstavler, andet bind er register og
tredje del udgøres af stamtavlerne. Det
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store A-4 format muliggør overskueli
ge tavler og figurer, idet det dog må
siges, at illustrationskvaliteten er svin
gende og af og til ringe.
Uden videre kan det slås fast, at det
ikke kun er de relativt få, der søger
oplysninger om selve Gether-slægten,
som kan have gavn af værket. Forfatte
ren kommer via slægtens stammoder
Metta Frese ind på de gamle nordfrisi
ske og flenborgske patricierslægter fra
det 15. til det 17. århundrede. Metta
Frese af den frisiske adelsslægt Frese/
Fris ægtede i slutningen af 1560'erne
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Familien Beyers epitafium fra 1591 i Mariekirke i Flensborg viser knælende gehejmeråd og sekretær
Georg (Jürgen) Beyer med sin første, afdøde hustru, Maria Frese, og - til højre - sin anden hustru,
Magdalena Rickerts eller Carstens (død 1598), hvis moder, Marine Frese, var grandtante til Metta Frese,
slægten Gethers stammoder. Bag forældrene står ni sønner og fem døtre. 1 baggrunden en af de tidligste
gengivelser af Flensborgs byprofil.

den flensborgske grydestøber Hans
Grapengeter. Grydestøberen gav slæg
ten navn (Geter - støber) og efterkom
mere, der giftede sig ind i mange kroge
af det danske samfund, ikke mindst de
flensborgske købmandsslægter. Altså:
både den senmiddelalderlige del af
værket og den nyere part er et væsent
ligt arbejdsredskab for den sønderjy
ske lokalhistoriker.
Her er mængder af spændende søn
derjyske levnedsløb:
På den ene side sære typer som
Theodorus Petræus, der kom til verden
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i Flensborg ca. 1630 og gik i latinskolen
her. Efter studieår i Leipzig, Wittenberg
og Leiden rejste han i 1656 til Rom og
herfra videre til Grækenland, Syrien,
Pælæstina og Ægypten, hvor han stu
derede arabisk, koptisk, persisk og armenisk. Mange rejser senere kom Pe
træus i 1669 forbigående tilbage til sin
fødeby. I 1672 døde han i København
betegnet som et »liderligt og hæsligt
menneske ... alt er snavset ved ham«.
På den anden side succesrige folk af
typen Georg Beyer, født 1524 i Gera,
der 21 år gammel kom i tjeneste hos
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Gethers værk kan bruges til videre studier. Her f.eks. et våbenskjold på en kiste på Flensborgs
Bymuseum, dateret til ca. 1500. På baggrund af Gethers værk, der giver Froddesen-slægtens stamtavle
og våbenskjold, kan det siges, at kisten har tilhørt et medlem af denne familie - sandsynligvis den 1480
adlede Broder Froddesen i Emmelsbøl sogn. Fot. Bjørn Poulsen.

hertug Hans den Ældre og tjente den
ne indtil 1580. Således fik han titel af
gehejmeråd, kammerherre og kammer
sekretær og opnåede landejendomme,
tiendeindtægter og gejstlige len. Efter
hertugens død slog Beyer sig ned i
Flensborg og opførte et imponerende
gavlhus. Endnu minder det smukke
»beyerske epitafium« i Flensborgs Mariekirke om den fremgangsrige mand.
Visse grundlæggende træk tegner
sig. Fra de rige nordfrisiske og vestsles
vigske gårde drog i 1400-tallet folk ind
til Flensborg og Husum. De må have
besiddet kapital og erfaring, så de uden
videre kunne gå over i købmandsstan
den. Øjensynligt eksisterede der intet
skel mellem land og by for dem. Slæg
ternes medlemmer flyttede uhindret
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frem og tilbage over denne grænse og
deres tilstedeværelse i byerne skabte
en faktisk godsejergruppe her. Paysenslægten er et godt eksempel på et
sådant senmiddelalderligt familiemøn
ster. 1 15-1700-tallet ser man at de, der
blev flensborgere, giftede sig ind i stor
købmandsfamilier, også i fjernere stæder, der karakteristisk nok hørte til
blandt Flensborgs handelspartnere. En
af dem, der foretog springet ud i den
store verden var således flensborgeren
Nicolay Petersen Schmidt (1750-1813),
der tog til Trondhjem og her begyndte
at handle med korn, fisk og manufak
turvarer.
Et andet spor, der kan følges i de
mange biografier, er de personflytnin
ger, som opbygningen af en fast fyrsteSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 8-88

lig embedsmandsstab skabte fra re
næssancen og fremefter. Nye, akade
misk uddannede mænd blev hentet
sydfra for at indgå i det administrative
apparat. Vi har allerede nævnt Georg
Beyer, hvis ægteskab med flensborgersken Magdalena Rickerts repræsente
rer et skæringspunkt mellem de gamle
sønderjyske og de nye tyske stamrækker. Ganske det samme kan siges om
Johann Kuhlmanns ægteskab med Ma
rina Heitmann fra Slesvig. Om Kuhl
manns opstigen til kammersekretær
hos de gottorpske hertuger, hans fald,
flugt og død i udlændighed i 1602
fortæller Knud Gether detaljeret.
De mange detaljer er i almindelighed
på en gang en styrke og en svaghed
ved værket. De gør, at man har alt
materiale ved hånden - hvad der jo er
rart, men detaljernes mængde har til
gengæld gjort teksten uoverskuelig.
Selve fremgangsmåden ved arkivaliegengivelsen er overdreven fyldig: do
kumenter aftrykkes ofte både i origi
naltekst og i oversættelse. En henvis
ning til kildeudgaver ville have sparet
plads og bidraget til at nedsætte bo
gens pris.
Sluttelig må man ved et værk af
denne type nødvendigvis spørge - er
det nu pålideligt? Kan man stole på
det? Enkelte stikprøver viser, at 1)

mere materiale kan føjes til - om de
ældre medlemmer af Paysenslægten
kan der findes yderligere oplysninger i
de hanseatiske kildeudgaver, i told
regnskaberne fra Husum, Gottorp og
Kolding, 2) visse årstal kan korrigeres
ved hjælp af nyt materiale - Haye
Paysen siges af Gether at være valgt til
borgmester i Flensborg 1466, mens han
i virkeligheden kan vises at have haft
denne post allerede i 1462. Nis Paysens
dødsår kan tilsvarende rettes fra før
1517 til før 1514. Der er dog i det store
og hele intet at sige Knud Gether på.
Han har klogt bygget på andres arbej
der, bl. a. forfaderen, den flensborgske
personalhistoriker Olaus Henricus
Moller (1715-1796), og nulevende for
skere som A. A. Panten og Anders
Schmidt. Takket være deres og først og
fremmest major Gethers egen impone
rende flid er der skabt et opslagsværk,
som man trygt kan benytte. En ny og
nyttig håndbog er føjet til den sønder
jyske lokalhistoriske litteratur.
Knud Gether: Middelalderfamilier i Flens
borg og Nordfrisland og deres efterkom
mere i Danmark, Tyskland og Norge. Et
bidrag til Sønderjyllands personalhistorie.
Bd. 1-2- Udg. af Dansk Historisk Hånd
bogsforlag 1986-7.882 + 152 s. + 17 tavler, ill.
Pris 1400 kr.

/---------------------------------------------------

Bognyt
Nyt historisk tidsskrift
Fortid og Fremtid. Nr.1/1988. Udgivet af Arbej
derbevægelsens
Sønderjyske Landsforening
(ASL), 32 sider. Ekspedition: ASL, H. P. Hans
sensgade 12, 6200 Aabenraa.

Et nyt sønderjysk tidsskrift har set dagens
lys. Fortid og Fremtid skal fortælle om både
historie og nutid - bidrage til en historie
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skrivning fra bunden, sådan som det siges i
præsentationen af tidsskriftet. Anlednin
gen til udsendelsen er, at det den 15. marts
1988 var 50 år siden, at ASL blev stiftet som
den sønderjyske arbejderbevægelses na
tionalpolitiske og grænsepolitiske organ.
Noget jubilæumsskrift har man ikke ønsket
fortsættes side 238
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Det sker - på de nordslesvigske
museer
Ringridning i Sønderborg
I 1888 grundlagdes amtsringriderfe
sten i Sønderborg, og derfor er ringrid
ning temaet for sommerens særudstil
ling på Sønderborg Slot. Her belyses
ikke blot nutidens folkefest, men også
ældre tiders traditionsrige dyster.
Ringridning kendes i Sønderborg tilba
ge til 1600-årene. Dette fremgår bl. a. af
et af de ældste prospekter over byen,
hvor man ser en ridebane med to
galger ved slottets nordfløj. På dette
tidspunkt var ringridning en forlystel
se for kongehuset og adelen, og ring
ridning indgik i de kongelige fest- og
dystridninger, de såkaldte karruseller.
En række sjældne og smukke genstan
de til karruselridt er udlånt fra Tøjmu
seet, bl. a. lanser, kastespyd, et tyrker
hoved, et negerhoved og en række
skjolde. Dette karruseltøj giver sam
men med billeder fra Rosenborg Slot et
levende indtryk af dystridningen i
1600- og 1700-årene. Denne sport fik
sin folkelige afløser med 1800-årenes
beredne borgerbevæbninger i købstæ
derne og de landlige ringridninger.
Der har været og er endnu til en vis
grad forskel på ringridning i det vestli
ge og østlige Sønderjylland. De mange
regionale variationer belyses gennem
genstande, billeder og tekster. Ofte
synes kunsten at kunne ramme ringen
at være en biologisk egenskab; i hvert
fald er der en række ringriderdynastier
i Sønderjylland, og fra nogle af disse
familier er der udlånt medaljer og tro
fæer fra flere generationer. Også ringri
derforeninger i Aabenraa og Tønder
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Ernst Hansens orkester spiller til ringridning i
Sønderborg i 1920. Tidligere var det lokale
spillemænd og orkestre, som spillede på en
granbeklædt tribune. I nutiden er der ved de
store ringridninger militærmusik fra hele ver
den og landskendte orkestre med sangstjerner og
forstærkere. Fot. Museet på Sønderborg Slot.

har bidraget med genstande, især med
fornemt sølvtøj. Sølv har været an
vendt som hovedpræmier frem til
1960erne, hvor sølvprisen oversteg ring
riderforeningens formåen.
Til enhver brug af heste hører seletøj.
Derfor er der også et sadelmagerværk
sted fra Kirkehørup med på udstillin
gen. Det er en nyerhvervelse, som dels
viser sadelmageri gennem to genera
tioner, dels illustrerer det håndværk og
den omhu, der er knyttet til fremstillin
gen af ridetøj.
Den sidste del af udstillingen belyser
livet på festpladsen, musikken og de
mange arrangementer, der skal trække
publikum til. Også ringriderfrokoster
og cykelringridning for børn er en del
af det brogede skue, som er nutidens
ringridning. Udstillingen slutter med
en film, der giver en duft afstemningen
ved ringrideroptoget og kappestriden
på pladsen.
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Haderslev Museum

fra 24. aug.

Den forædlede vilde

Kulturhistorisk udstilling om kartoflen, dens oprindelse, ind
førelse og udbredelse i Europa. Kartoffelavl og forarbejdning
belyses af redskaber, maskiner og de færdige produkter.
Produceret af Aalborg Historiske Museum med støtte fra De
danske Spritfabrikker.

Aabenraa Museum
20. aug. til 4. sept. Surrealistiske malerier
Udstilling af den tyske maler Gerhard Schlich. Arr. af Aaben
raa Kunstforening.

9. sept, til 30. okt. Fiskeri på Yucatan
Udstillingen fortæller om fiskernes liv og vilkår på Yucatanhalvøens nordkyst ved den mexikanske Golf. Den er baseret
på materiale indsamlet af den danske etnograf Christian
Hejlskov, som har boet i Mexico i 12 år.

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder

til 28. aug.

Jens Birkemose

Nye porcellænsarbejder. Vises på Tønder Museum.
20. aug. til 18.
sept.

Min tid som pilot

til 4. sept.

Ringridning

Udstilling af gruppen »Storm og stille«. Malerier, skulpturer og
grafik af 9 kunstnere.

Museet på Sønderborg Slot
En udstilling i anledning af Sønderborg Kredsringridnings
100-års jubilæum.
Midtsønderjyllands Museum, Gram

til 28. aug.

Konkylier

Et yndet samlerobjekt i naturhistorisk og kulturhistorisk
belysning.
fra 4. sept.

Nordens grønne guld

Denne fællesnordiske udstilling belyser skovbruget i Norden
og forskellige træsorters anvendelse som råmateriale i pro
duktionen. Støttet af Nordisk Kulturfond og Nordisk Mini
sterråd.

Museet Holmen, Løgumkloster

til 31. okt.

Arkitekt Holger Jensen

Modeller, tegninger, skitser og fotostater af Holger Jensen, den
nulevende danske arkitekt, der har bygget flest kirker.
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at udgive - desværre må man nok sige, for
litteraturen om arbejderbevægelsens hi
storie er ikke særlig omfangsrig. Det blev i
stedet til dette tidsskrift, som det er tanken
at udsende med fire numre om året.
ASL's jubilæum og 1930'erne sætter na
turligt nok sit præg på bladet. Her er en
erindringsartikel af redaktør H. LarsenBjerre om Frede Nielsen - idémanden bag
ASL, Peter Gorrsen skriver ganske kort om
ASL's start, og Robert Huhle skriver om
flygtninge og emigranter fra Tyskland i
1930'erne og den måde myndighederne
forholdt sig til disse »grænseoverløbere«.
Hertil kommer så et interview med ASL's
formand i dag, Preben H. Jørgensen, og
Kjeld Johansen, konsulent fra Sønderjyl
lands LO, om ASL's opgaver i dag. Af det
øvrige indhold skal nævnes et interview
med direktør Peter Falk, Sønderborg, om
etableringen af Arbejdernes Landsbank i
Sønderjylland og opbygningen af filialer
1970-87, samt en artikel af Robert Huhle om
August Palm i Haderslev i 1870'erne. Her
kunne det have været interessant med
nogle kommentarer til det teaterstykke om
August Palm, som Sønderjysk Forsøgssce
ne i foråret opførte på Møllen i Haderslev.
Det er således lykkedes ganske godt at
blande fortid og nutid i det første nummer,
men der foreligger et betydeligt uudnyttet
kildemateriale til belysning af arbejderbe
vægelsens historie i Sønderjylland, og
meget vil kunne fremskaffes f. eks. gennem
erindringer af arbejderbevægelsens ledere
og menige medlemmer. Det foreliggende
nummer rummer tilløb til sådanne erin
dringsartikler, og man må håbe, at det
bliver muligt for redaktionen løbende at få
samlet så meget stof sammen og af en
sådan kvalitet, at tidsskriftet kan blive det
kildeskrift til arbejderbevægelsens historie
i Sønderjylland, som savnes så stærkt.
Samtidig skal opmærksomheden dog hen
ledes på, at også Sønderjysk Månedsskrift
som det brede kulturhistoriske tidsskrift
det er, gerne bringer artikler om arbejder
bevægelsen i sine spalter. Måske bliver det
muligt fremover at plukke lidt fra det nye
tidsskrift.
hf
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Tyskerne
Tyskerne, Nation og Stat i Tyskland 1815-1988.
Særnummer af Den jyske historiker, bd. 43-44.
Red.: Thorsten Borring Olesen, Århus Universi
tetsforlag. 264 s., ill. Pris 195 kr.

Tysk historie har interesse for næsten alle,
der beskæftiger sig med sønderjysk histo
rie, og det bør hilses med glæde, at tids
skriftet Den jyske Historiker har udsendt et
solidt og velskrevet bind herom. Allerede i
titlen »Nation og stat..« fremlægges et af
hovedtemaerne: Påvisningen af spændin
gen mellem de to begreber nation og stat,
en spænding, der har være bestemmende
for tysk historie siden Napoleonskrigene.
Hverken i 1815 eller i 1988 var der imidler
tid overensstemmelse mellem den tyske
nation og den tyske stat, og det gjaldt heller
ikke tiden 1871 til 1918. I forhold til en
række andre europæiske lande skete den
tyske statsdannelse sent, og dette forhold
belyses indgående af Uffe Østergård i den
indledende og fængende artikel, hvor han
fremlægger en række af hæftets temaer og
begreber og fremhæver de nationale sym
bolers betydning for »opfindelsen af Tysk
land«. Redegørelsen for nationalsange og
nationalflag kunne dog godt have været
mere indgående.
Perioden fra Wienerkongressen i 1815 til
den preussisk-østrigske krig i 1866 belyses
af Th. Borring Olesen. Her skildres den
politiske og nationale bevidstgørelsespro
ces, den liberale reformbevægelses neder
lag, og som resultat heraf en militær sam
ling »ovenfra«. Den lilletyske samling og
det tyske kejserrige 1871-1918 behandles af
Finn Mygind. Hånd i hånd med kejserri
gets ydre udfoldelse gik en indre national
konsolidering, der krævede skrappe mid
ler, hvad ikke mindst nationale mindretal
som nordslesvigerne fik at mærke. Men der
var også andre »indre fjender« end de
ikke-tyske nationaliteter, f. eks. katolikker
og socialdemokrater, og Tysklands for
vandling fra landbrugssamfund til indu
stristat bragte nye modsætninger til over
fladen.
I fem andre artikler behandles Weimarrepublikken, de 12 år under nazistisk styre,
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nationalstatens undergang 1945-55, det ty
ske spørgsmål 1955-87 og til sidst nationen
og demokratiet i Tyskland i dag. Alle artik
ler rummer udførlige litteraturhenvisnin
ger ikke mindst til ny tysk litteratur. Det er
et både nyttigt, stofmættet og velskrevet
dobbeltnummer af tidsskriftet - den tredie
i serien af nationalstatsanalyser. Men hæf
tet er dyrt i betragtning af, at det er udgivet
med støtte fra såvel Statens humanistiske
Forskningsråd som Århus Universtitets
Forskningsfond.
ia

Sønderjyske og jyske folkeminder
Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger
om Det jyske Almueliu Arnold Busck, Kbh. 1987.
Bd 1-4, ialt 2710 sider. Pris: 898 kr.

Værket er et smukt genoptryk i solide bind
af det store værk om dansk folkeliv, som
blev udgivet af Evald Tang Kristensen i
årene 1891-1905. Det indeholder seks ho
veddele, der omhandler landbrug, hoveri,
livet i husene, festerne, livet uden døre, og
endelig tankesæt og åndsliv. Det sidst
nævnte er måske den mest spændende del
af det store værk, fordi vi her kommer tæt
på almuens livssyn, tro og moralopfattel
se.
Værket er en materialesamling, der inde
holder mange tusind optegnelser, som den
myreflittige folkesamler har foretaget over
hele Jylland, ikke blot Nørre- men også
Sønderjylland, hvor han var på ialt seks
optegnelsesrejser i årene 1898-1910. Blandt
de ca. 100 sønderjyske meddelere, hvis
beretninger indgår i Det jyske Almueliv, kan
nævnes kendte navne som Anna Ludvigsen i Døstrup, lærer Jens Madsen fra Ellum i
Hanved, den senere rigsdagsmand H. P.
Hanssen, pastor Aleth Hansen i Grumby,
Angel, og proprietær Knud Knudsen, He
degård, Visby. Men også de mere ydmyge
eksistenser er med som røgter Peder Gårde
i Rurup, hjulmand Anders Jefsen i Gjesing
og tjenestepigen Mette Nissen fra Toft
lund. Gode navne- og stedregistre gør det
muligt let at finde rundt i bindene, så snart
man har vænnet sig til, at den oprindelige
inddeling i 6 bøger + 6 tillægsbind er
fastholdt.
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Det bør understreges, at det langtfra er
alt Tang Kristensens sønderjyske materia
le, som her fremlægges. Også i Danske Sagn
bd. 1-8 (genudsendt i 1986) er der meget
sønderjysk stof og ikke mindst i Tang
Kristensens store utrykte samlinger på
Dansk Folkemindesamling er der meget
stof fra denne landsdel.
Der er grund til at rose forlaget for, at
man har turdet binde an med genudsen
delsen. Den gør det muligt for lokalhistori
ske arkiver og samlinger at anskaffe det
klassiske værk til en overkommelig pris.
Lokal skik og brug kan her sammenlignes
med tilsvarende traditioner andetsteds i
Danmark. Man bør dog altid gøre sig klart,
at beretningerne ikke nødvendigvis inde
holder en sandhed, der svarer til den, der
fremgår af samtidige aktstykker. Dette har
været påpeget af historikere (se f. eks.
Fortid og Nutid, bd 29,1982, s. 375f). Det har
imidlertid heller ikke været Tang Kristen
sens ønske at beskrive, »hvordan det
egentlig var«. Hans formål var så omhygge
ligt og redeligt som muligt at nedfælde og
videregive sine beretteres opfattelse af
folkelivet. Det er indtryk og oplevelser, vi
her møder, gennem udsagn og beretninger
fra flere tusinde overvejende anonyme
mennesker.
ia

Rettelse til Sønderjysk Månedsskrift nr. 617
(juni-juli).

I månedsskriftets særnummer om Sønder
jysk landbrug gennem 200 år har der des
værre indsneget sig et par meningsforstyr
rende fejl:
Billedteksten side 168 sidste linje. Her står
livegenskabets oprettelse. Det skal natur
ligvis være livegenskabets ophævelse.
Side 171, 2. spalte, 12. linje fra neden
(sætningen der begynder med »Betalingen
kunne således...). Den korrekte ordlyd er
følgende: Betalingen kunne variere mellem 2 og
10 rigsdaler, alt efter som vedkommende skønne
des af værdi som arbejdskraft for herskabet.
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Knud L. Knudsen og Trøjborg
Omnia vanitas - alt er forgængelighed.
Sådan skrev Peter Rantzau øverst på den
sandstenstavle han omkring 1580 an
bragte over porten til Trøjborg slot. På
den restaurerede ruin er sandstens
tavlen anbragt over en rekonstruktion af
porten, og disse ord møder den dag i dag
den der besøger Trøjborg slot. Ruinerne
af slottet - forsidebilledet viser den væl
dige sydmur - bekræfter i enestående
grad dette udsagn på en måde, som Peter
Rantzau måske ikke havde tænkt på.
At Trøjborg slot i dag ligger hen som
ruin skyldes en beslutning af storbonden
Knud Lausten Knudsen, hos hvem Chri
sten Kold havde været huslærer 1838-41.
Om forholdet mellem disse to mænd
beretter Jens H. Nielsen i artiklen side
211-19. Men hvem var denne mand, der
dristede sig til at lade dette prægtige
renæssanceslot nedrive. Ved hans begra
velse den 22. juni 1866 fik han følgende
skudsmål: »Han var en mærkelig mand,
dansk i sind og skind, dansk i ord og
handling, djærv til hånd og mund, jævn
og klar i tanke og tale, ligefrem og sand
mod høj og lav, godgørende og hjælpen
de som få«.
Men frem for alt var han storbonde,
født 1806 af en slægt, der havde dybe
rødder i det vestslesvigske. Hans fader
var studehandler, men giftermålet i 1826
med Gyde Marie Ocksen fra Mjolden
gjorde Knud L. Knudsen til ejer af en af
de største gårde i Vestslesvig. At der
tillige var penge på kistebunden vidner
købet af Trøjborg om. Knudsen købte
Trøjborg i 1851 efter at det i et lille
hundrede år havde ført en lidt omtumlet
tilværelse med forskelllige ejere. Prisen
var 170.000 rbd!
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Bagsiden
om
forsiden

Knud L. Knudsen ønskede ikke selv at
bo på slottet, det var »upassende til mit
brug«, som han udtrykte det, men væ
sentligt har nok også været, at slottet var
i stærkt forfald og krævede et betydeligt
beløb til istandsættelse. Knudsen tilbød
det derfor i oktober 1851 gratis til den
danske stat. Der var forslag fremme om
at indrette slottet til et dansk semina
rium, men det blev i stedet Tønder Semi
narium, der blev omdannet til et dansk
seminarium (det skete i 1858), og statens
overtagelse af slottet blev opgivet. En
istandsættelse blev anslået til at koste
15.000 rbd., og dem var man ikke villig til
at ofre. Bevidstheden om den kulturvær
di, som slottet repræsenterede var den
gang ringe, og at betragte det som en
statsopgave at sikre sådanne kulturvær
dier er noget, der hører en langt senere
tid til.
Knudsen haveje i tilbudet til staten
klart sagt, at hyl» staten ikke tog imod
slottets hovedbygning »er der ikke lev
net mig andet valg end at nedbryde den,
for at den ik/.e skal henstå som en fare
truende og/egnen vansirende ruin«. I
1854 påbegyndtes nedbrydningen, men
den blev/ -aldrig fuldt gennemført, efter
sigende </rdi en af broerne over voldgra
ven b/Zd samme under et læs sten.
Derfcør der bevaret væsentlige dele af
ruinén? som efter en restaurering i 195960 og en senere genrejsning af porten og
den store sandstenstavle i dag står som
et storslået historisk minde - også over
bonden der ikke ville være herremand.
hf
Litt.: Sønderjysk Månedsskrift 1961, side
142-51 (H. V Gregersen); Dansk Biografisk
Leksikon, 3. udg. med litt. henv.
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