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En henrettelse 
i 1897

- smeden fra Errested

Af LIZZIE KNOOP

»Pas pä at smeden fra Errested ikke kommer og 
tager dig«. Disse ord blev for små hundrede 
år siden brugt som skræmmebillede overfor 
børn på Haderslev-egnen, og på seminariet i 
Haderslev gik historien, at skelettet i naturhi
storielokalet var skelettet af selvsamme 
smed!

Men hvem var smeden fra Errested? Vir
keligheden bag skræmmebilledet og bag my
ten om skelettet er barsk. Den fortælles her af 
slægtsforsker Lizzie Knoop, Haderslev, der i 
arkivet på Gottorp i Slesvig har fundet 
sagens akter og gennem dem kaster lys over 
denne henrettelse og dens tragiske bag
grund.

Land- og amtsretten i Flensborg, der var rammen 
om den makabre retssag, som oprulles i denne 
artikel. Bygningen, Südergraben 22, er opført 
1879-82. Fot. Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig.

I kirkebogen over viede i Bjerning sogn 
nord for Haderslev stødte jeg for et 
stykke tid siden på en bemærkning, 
der vakte min nysgerrighed. Om bru
den den pågældende dag stod der, at 
hun var »tidligere gift med den i Flens
borg henrettede Smed H. F. Schutt.«

Bemærkningen bevirkede, at jeg be
gyndte at interessere mig for smedens 
historie. Jeg spurgte mig lidt for og fik 
utallige historier fortalt om denne 
smed, mange så usandsynlige, at jeg 
syntes, at den »rigtige« historie måtte 
frem. På Landsarkivet på Gottorp slot 
fandt jeg retssagen, der var på ikke 

mindre end 600 sider. På grundlag af 
disse mange sider er det muligt at 
stykke smedens livshistorie sammen. 
Den gengives her i sammenhængende 
'°'m *

Smeden fra Errested var født den 22. 
januar 1862 i Gross Flintbeck ved Kiel 
og fik ved dåben navnet Heinrich Frie
derich Schutt. Hans forældre, Claus og 
Margaretha Schutt, flyttede kort efter 
hans fødsel til Kiel, hvor han fik sin 
skolegang. Herefter kom han i lære hos 
smedemester Sommer i Wiek. Denne 
læretid forløb uden nogen problemer, 
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og han fik efter læretiden ansættelse 
hos Sommer, men her begyndte han at 
forandre sig.

Den 30. oktober 1881 gik han til Kiel 
og mødte en ven, August Styrckenbe- 
cker, som skulle på indkøb. De følges ad 
både ud og hjem, men da de når 
Christianskirken, overfalder Schutt 
Styrckenbecker, kaster ham ned i en 
nygravet grav og fjerner sig med den 
sæk med tøj, som vennen har købt i 
Kiel. Han fortæller en graver, at der er 
faldet en mand ned i graven, men han 
bliver anmeldt. Under forhøret fortæl
ler han, at det ikke var hans mening at 
beholde tøjet, som han havde gemt 
under gulvet i forældrenes hus, hvor 
gendarmerne fandt det. For dette over
fald må han sidde i fængsel i Kiel i tre 
måneder.

Efter udstået straf går han på valsen, 
som det jo var skik dengang. Han går 
nordpå og får plads i Styding mellem 
Haderslev og Vojens, hvor han møder 
sin senere hustru Petersine. Han arbej
der hos smeden i Styding indtil 1883, 
da han bliver indkaldt som soldat ved 
6. kompagni, Schleswiger Infanterire
giment i Aabenraa. Han er indkaldt i tre 
år, og efter hjemsendelsen gifter han 
sig med Petersine i 1887; i 1889 får de en 
søn.

Nu vil han åbenbart prøve noget nyt 
og flytter til Skovbølling nord for Ha
derslev, hvor han får arbejde hos sme
demester Friedlund. Hustruen og søn
nen bliver i Styding, men hver søndag 
tager han hjem til dem. Friedlund ud
talte senere i Retten som vidne, at 
Schutt var en meget flittig arbejder; 
han drak meget, men var dog aldrig i 
slagsmål. I oktober 1893 flytter hans 
kone til Errested, men samtidig bliver 
han sagt op hos Friedlund på grund af 
nogle tyverier. Han bliver så smedeme
ster i Errested. Han er en god ægte
mand og en god fader, men drikkeriet 

bliver ved, og det er lige netop drikke
riet, der er medvirkende til at afsløre 
ham som morder.

Den 16. april 1894 går tjenestekarlen 
Erich B. Frands, der tjener hos gård
mand Iver Friis i Fredsted, ud til en 
mose for at skære grene; derved får han 
skubbet noget kvas til side og gør en 
uhyggelig opdagelse: delvis dækket af 
disse grene ligger et lig af en mand på 
omkring 50 år. Han forsøger at få liget 
op, men da dette ikke lader sig gøre, 
henter han hjælp på gården. Liget lå på 
maven, delvis afklædt, underkroppen 
var bar og på overkroppen var der kun 
en tynd bomuldsskjorte. Liget var i 
stærk opløsning, men efter at have 
slået en kæde rundt om liget, får de 
tililende beboere trukket det i land. 
Ingen fra egnen kendte liget. Dr. med. 
Harald Magaard fra Haderslev bliver 
kørt derud og foretager ligsyn. Heraf 
fremgår det, at der på ydersiden af 
halsen og på undersiden af venstre arm 
er blå ophovnede pletter, på den højre 
skulder er der et hul så stort som en 
femmark. Håret er blondt og ca. 7 cm 
langt, liget er skægløst og i opløsning, 
især på hænder og fødder, hvor huden 
hænger i løse trevler. Der ses en tatove
ring: et hjerte med initialerne J. A.

En rødlig stribe, ca. en finger bred og 
seks cm lang, er den eneste form for 
kvæstelser, som Dr. Magaard finder. 
Han udtaler, at den døde er død ved 
vold, forårsaget af en person, der må 
have været meget stærk. Liget har 
ligget i mosen mellem seks uger og 
seks måneder. En anden tjenestekarl 
ved navn Bock udtaler, at liget ikke lå 
der i efteråret, for da var han på arbejde 
i mosen og havde intet set. Herefter 
gives liget frit som uidentificeret til 
begravelse i Haderslev. Dr. Magaard, 
der er kommet derud i hestevogn, får 
for dette ligsyn 17 mark. I GI. Haderslev 
kirkebog har præsten skrevet: den 19.
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april 1894 begravet en ubekendt mands
person, ca. 40 år gammel. Da ingen 
genkender afdøde bliver sagen hen
lagt. *

Heinrich Schutt passer sin smedie. Da 
han ikke er beslagsmed, må han også 
tage arbejde som daglejer i Errested. 
Han går til alters flere gange i Bjerning 
kirke, og sine krobesøg passer han 
også. Disse foregår mest på Thomas- 
hus hos gæstgiver Hougaard. Han har 
et par drikkebrødre, som han rafler 
eller spiller kort med om omgangene, 
og en af disse er landmandssønnen 
Jens Thomsen Friis fra Bojskov. Den 29. 
sept. 1895 er de igen på kroen. Her 
bliver Friis, som er lidt svagelig og ikke 
ret godt tåler øllet, pludselig dårlig og 
må gå udenfor. Schutt går med ham og 
hjælper ham til rette. De går indenfor 
igen, hvor Schutt spørger fru Hou
gaard, om ikke Friis kan blive der om 
natten, men det synes hun ikke om - 
hun var noget vred, for hendes mand, 
gæstgiver Hougaard, og en karl ved 
navn Frost havde deltaget i drikkegil
det. Schutt tager sig derfor af Friis og 
tilbyder ham, at han kan sove hjemme 
hos ham.

Fru Hougaard står og ser efter dem, 
da de arm i arm går derfra. Idyllen har 
dog ikke været så stor, for næste dag 
anmelder Friis Schutt til gendarmeriet 
for røverisk overfald. Gendarm Weiss 
tager ud for at afhøre Schutt, men 
denne nægter alt. Friis har fortalt gen
darm Weiss, at Schutt på vejen hjem fra 
Thomashus kro havde trukket ham ind 
på en mark, slået ham ned og frarøvet 
ham hans ejendele: En pung med 12-13 
mark, et sølvlommeur med nikkelkæde 
til en værdi af ca. 20 mark, en pibe med 
tobakspung til en værdi af ca. 4 mark 
og et broget tørklæde til en værdi af ca. 
1 mark. Trods Schutts kraftige benæg
telse sætter Weiss ham i arresten i

Landevejskroen Thomashus nord for Haderslev 
set fra syd. Fot. Lokalhistorisk Arkiv for Chri
stiansfeld kommune.

Haderslev. Af en eller anden grund tror 
gendarm Weiss jo mere på Friis end på 
Schutt, og sammen med gendarm Fie- 
big, ligeledes fra Haderslev; tager han 
ud til Schutts kone og laver en husun
dersøgelse. Under sengen i soveværel
set finder de en kuffert; i den ligger 
Friis' ejendele samt noget tøj. De spør
ger fru Schutt, hvis tøj det er, og hun 
fortæller dem, at kufferten og tøjet 
tilhører en karl ved navn Johann Amo
ser, som rejste sidste år; efter at hendes 
mand havde fulgt ham til Kiel, var han 
kommet hjem med kufferten. Hun hav
de da spurgt, hvorfor han havde Jo
hans kuffert, og hendes mand havde 
sagt, at han skulle opbevare den, til 
Johan kom igen. Senere vidner Weiss i 
Retten og siger, at han den 22. novem
ber har foretaget husundersøgelse hos 
Schutt sammen med overvagtmester 
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Fiebig og fundet ovennævnte genstan
de, som nu er lagt frem i Retten som 
bevismateriale.

De spurgte rundt i sognet om nogen 
havde set kufferten og kunne genken
de den, og da de kommer hen til 
smedemester Mink i Errested, kan han 
fortælle dem, at den har han foræret en 
karl ved navn Amoser. Denne, der 
tjente hos kommuneforstander Jacob
sen, var ofte kommet over for at hjælpe 
Mink. Da han ikke ville have noget for 
det, havde Mink foræret ham kuffer
ten. Minks kone, der hed Johanne og 
var født Klausen, havde haft den med i 
ægteskabet, og hendes forbogstaver J. 
K. stod stadig i den ved siden af årstal
let 1888. På kufferten sad endnu rester 
af en mærkeseddel med bogstaverne 
»oser«. Amoser havde også tjent som 
kohyrde hos Barsø, der havde sat hans 
løn ind på en sparekassebog i Haders
lev. Sparekassebogen lå i kufferten, 
men pengene var hævet.

Weiss får et signalement af Johan 
Amoser, og han begynder at få en 
fornemmelse af, at den myrdede ube
kendte må være Amoser. Weiss havde 
nemlig også haft med den sag at gøre. 
Han beholder derfor Schutt i arresten 
og begynder at undersøge, hvad der er 
blevet af Amoser.

Ved Jacobsen får han at vide, at 
Amoser er rejst fra ham den 1. novem
ber 1893, da han havde sagt ham op, 
fordi han ikke længere kunne have 
hans megen drikkeri med Schutt. Amo
ser gik tit over til Schutts smedie, hvor 
han sad og drak. Da Weiss nu spørger 
sig videre for, kommer han også til 
gæstgiver Hougaard, der fortæller 
ham, at Amoser og Schutt var kommet 
hen på kroen omkring novemberskif
tedag 1893. Amoser havde fortalt ham, 
at han var på vej til Kiel, hvor Schutt 
havde lovet at skaffe ham et job som 
fårehyrde på et stort gods. Nu ville han 

følge ham derhen for at passe på, at 
ingen tog hans penge; Amoser ville 
selv betale rejsen for Schutt. Handels
mand Christensen fra Haderslev, der 
rejste rundt og solgte forskelligt husge
råd til gårdene, var kommet forbi, og 
havde taget dem med til Haderslev. 
Han havde sat dem af ved gæstgiver 
Westergaard i Haderslev.

¥
Da Weiss nu ser på sagerne, bliver han 
overbevist om, at den ubekendte fra 
mosen må være Amoser, og han sender 
derfor alt sit materiale til Statsadvoka
ten i Flensborg. Schutt overføres til 
statsfængslet i Flensborg, og den 21. 
april 1896 åbnes hovedsagen mod ham, 
anklagen lyder på: Overlagt mord på 
Johan Amoser, født den 27. juli 1846 i 
Künschen i Østpreusen. Forelagt den
ne sigtelse erklærer Schutt sig ikke- 
skyldig. Til forundersøgelsen indkal
des 38 vidner, henholdsvis fra Errested, 
Haderslev og Styding. Det er en næv
ningesag, og der er indkaldt 30 næv
ninge, fordelt over hele Slesvig og fra 
næsten alle samfundslag. Vidnerne af
høres, og alle, som kender Schutt, be
tegner ham som en dygtig og flittig 
mand, stridbar, drikfældig, men aldrig 
aggressiv. Efter vidneafhøringen spør
ges Schutt, om han har noget at fortæl
le, men han fastholder sin uskyld, også 
da han bliver forelagt, at det er ham, 
der har hævet pengene på Amosers 
sparekassebog ved at forfalske dennes 
underskrift. Dette vedgår han med den 
begrundelse, at der var kommet en karl 
ved navn August, som skulle hilse fra 
Amoser og spørge, om han ville hæve 
pengene og sende dem ned til ham. 
Han fortalte endvidere, at han var 
taget med Amoser, for denne var kom
met over til ham en dag med et brev, 
som han havde fået fra denne August, 
der dengang tjente i Vojens. Da Amo
ser ikke kunne læse, havde han læst det
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Blandt beviserne, der blev fremlagt for nævningene ved landretten i Flensborg, varden myrdede Johann 
Amosers sparekassebog fra Haderslev Spare- og Lånekasse. Her ses den forfalskede underskrift og 
kvitteringen for at indestående er udbetalt.

for ham. August ville have Amoser 
med til Kiel for at arbejde på kanalen. 
Amoser ville betale rejsen for Schutt, 
hvis han ville følge ham derned. Schutt 
var taget med til Flensborg. August og 
Amoser var rejst videre, og Schutt 
havde overnattet hos sin broder i 
Flensborg, hvor denne arbejdede som 
blikkenslager. Broderen vidnede sene
re, og sagde at dette var rigtigt, men 
han havde undret sig over, at hans 
broder virkede så urolig og sørgmodig, 
og at han allerede ville rejse hjem 
næste dag. Schutt mente, at det kunne 
være, at det var August, der havde 
myrdet Amoser og gemt hans sager 
hos Schutt, for jeg har i alt fald ikke 
myrdet ham, som han udtrykte det. Jeg 
er uskyldig, men indrømmer at have 

hævet de 137 mark og 26 pf., der var på 
sparekassebogen.

Statsanwalt Schwartz fra den König
liche Landgericht zu Flensburg havde 
været på åstedet for at besigtige dette. 
Karlen Anker Bork, der ved fundet af 
liget havde udtalt sig til gendarm 
Weiss, fortæller, at han i november 1893 
havde indhegnet hele mosen, men at 
han ikke havde set liget, der dog måtte 
havde ligget i mosen på dette tids
punkt. Da alle vidner er afhørt, slutter 
forundersøgelsen med anklagen: Mord 
og røveri.

Den 4. maj 1896 sender Statsanval- 
ten brev til alle vidnerne om at møde i 
Retten den 8. maj 1896 til domsafsigel
se. Anklager er Statsanwalt Keller fra 
Statsadvokatens kontor. Forsvarer er
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Dr. jur. Ascan Bruno Frits Müller, Flens
borg. Endnu engang afhøres alle vid
nerne. Der er skrevet til Kiel efter 
Schutts forældre, men fra Retten i Kiel 
meddeles det, at hans forældre har 
taget navneforandring og er fraflyttet 
byen, hvorhen vides ikke. Nu har man 
også fundet frem til, at Schutt har 
betalt nogle regninger i begyndelsen af 
november 1893, bl. a. hos købmand 
Anton Petersen og slagter Lehmann i 
Christiansfeld.

Efter vidneafhøringerne og procedu
ren bliver nævningene spurgt, om de 
finder Heinrich Schutt skyldig i med 
fuldt overlæg at have myrdet Johann 
Amoser den 1. november 1893 og have 
frarøvet ham hans ejendele. Hertil sva
rer nævningene JA. Retten hæves, og 
domsafsigelsen fastsættes til den 10. 
maj 1896.

Det bliver en hård dom. Schutt bli
ver dømt til døden for mord, til 15 års 
tugthusstraf for røveri, og mister tillige 
sine borgerlige rettigheder for 10 år. 
Der indsendes benådningsansøgning 
til kejser Wilhelm, men den 26. august 
1896 kommer der afslag, med den tilfø
jelse, at retfærdigheden skal ske fyl
dest. Der sendes bud efter skarpretter 
Raindel fra Magdeburg. I mellemtiden 
har Schutt søgt om at få besøg af sin nu 
7-årige søn, som han ikke har set siden 
anholdelsen. Hans hustru har nægtet 
at besøge ham, og heller ikke da hun er 
i Flensborg for at vidne, vil hun besøge 
ham. Drengen, der er fjernet fra hjem
met og sat i pleje af grev Schack af 
Schackenborgs plejeforstander, får nu 
lov til at besøge sin fader. Fængsels-

Ved sagens akter ligger også kejser Wilhelm 2.'s 
afslag på benådningsansøgningen, dateret den 26. 
aug. Ï896. Heri siges det i slutningen, at kejseren 
»ingen brug vil gøre af Vor benådningsret, men 
tværtimod lade retfærdigheden få frit løb«. 

præsten, pastor Bieckenstaedt er tilste
de og beskriver mødet som meget 
gribende. Fader og søn havde omfav
net hinanden og begge havde grædt, 
drengen havde siddet på faderens knæ 
og havde lovet ham at blive en god 
dreng og passe sin skole. Fængselsin
spektør Lovtz får til opgave sammen 
med præsten at underrette den døds
dømte om benådningsafslaget og for
berede ham til henrettelsen. Skarpret
teren meddeler, at han ankommer til 
Flensborg med sine tre hjælpere den 9. 
september kl. 3 om eftermiddagen.

Henrettelsestidspunktet sætttes til 
den 10. september kl. 7 om morgenen, 
og der udsendes 20 indbydelseskort til 
de personer, der skal være tilstede som 
vidner ved henrettelsen. Også til 
Schutts hustru sendes der besked. 
Hun kan lige efter henrettelsen mod 
forevisning af brevet få sin mand udle
veret til begravelse, men hun henter 
ikke liget, og han bliver begravet på 
kirkegården i Flensborg.

I al den tid han har siddet fængslet, 
har han haft håndjern på, som kun 
bliver taget af, når han skal spise. Han 
har været meget rolig, har læst meget 
og har deltaget i alle fængslets gudstje
nester og talt meget med fængselspræ
sten. Da fængselspræsten nu kommer 
til hans celle sammen med skarprette
ren og inspektøren for at fortælle ham, 
at han skal henrettes næste morgen, 
siger han, at han er glad for, at hans liv 
får så hurtig en ende, for var han blevet 
benådet og skulle have siddet 15 år i 
tugthuset, ville det have været værre; 
der havde ti vilde heste ikke kunnet 
trække ham hen. Præsten spørger ham 
nu, om han ikke vil bekende sine syn
der, så han ikke skal dø uden at have 
tilstået. Han svarer, ja, hvis præsten 
kun er kommet herfor, kan han godt gå 
igen. Der er kun én, han skal stå til 
regnskab for, og det er Jesus Kristus, og
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til ham skal han nok bekende, hvad 
han har gjort. Hans sidste måltid består 
af to store bøffer og et krus øl. Hele 
natten sidder han og taler med de to 
fangevogtere, der er hos ham i cellen. 
Om morgenen gør han sig pænt istand, 
reder sin seng og takker de to vogtere, 
derefter går han stille og roligt med 
fængselsinspektøren og præsten ud i 
fængslets gård, hvor henrettelsen skal 
foregå.

Der er opstillet to borde, det ene med 
et hvidt klæde, hvorpå der står et 
krucifiks fra fængselskirken, det andet 
bord er dækket med et sort klæde, 
hvorpå øksen ligger dækket af et andet 
klæde. Lidt derfra står blokken, foran 
den er der strøet sand, og der er sat en 
kurv. På en vogn i nærheden står der en 
overdækket kiste.

Statsanwalt Schwartz spørger nu 
Schutt, om han vil tilstå, denne svarer 
meget højt: NEJ! Schwartz siger derpå: 
»Gør Deres arbejde, hr. Skarpretter«. 
Skarpretterens hjælpere vil støtte 
Schutt, men han ryster deres arme 
væk, går hen og lægger hovedet på 
blokken; et hurtigt hug og hovedet 
falder ned i kurven, mens en tyk blod
stråle står ud af halsen. Liget bliver nu 
lagt i kisten og straks kørt til kirkegår
den. Fængselsinspektøren skriver i sin 
beretning, at selve halshugningen kun 
tog otte sekunder, men ti minutter efter 
henrettelsen var der intet i gården, der 
kunne vise, at der var foregået en 
henrettelse. Kun på 1. sal stod en celle 
tom. Regningen for begravelsen bliver 
sendt til Statsamtsretskontoret. Kisten 
kostede 12 mark, kørsel til kirkegården 
10 mark, foruden den almindelige takst 
for at grave graven får graverne 3 mark, 
for henrettelsen får skarpretteren 475 
mark og ligbærerne for at bære en 
henrettet til graven 4 mark og 80 pf. Der 
var ingen præst til begravelsen.

Med denne beretning er der nu slået 
hul i alle myterne omkring Errested- 
smeden. Det er blevet fortalt, at hans 
skelet stod på seminariet i Haderslev, 
men med regningen på begravelsen og 
ifølge oplysninger fra Byarkivet i 
Flensborg kan jeg aflive denne myte. 
Alle der døde i fængslet blev begravet 
på byens kirkegård, hvor der var et 
bestemt hjørne, hvor de blev sat ned. 
De henrettede kom i uindviet jord. 
Hans begravelse er heller ikke ført ind i 
den almindelige kirkebog, men er ud
førligt beskrevet i Personregistret på 
rådhuset i Flensborg. I Vojens siges det, 
at han var lejemorder, i Bjerning sogn 
fortælles, at han har myrdet mange og 
gemt dem i en grøft i Errested, men det 
er bevisligt, at han kun har myrdet 
Johann Amoser.

Mennesket Schutt er meget mere 
interessant end morderen Schutt. Når 
man gennemgår en så stor og omfat
tende retssag, kan det ikke undgås, at 
man bliver grebet af det. I dag ville han 
jo nok være blevet kaldt skizofren. Som 
sagen i sin helhed ser ud, kan man se, at 
det var ligesom om, at han ville opda
ges. Hvorfor indrømmer han ikke over
faldet på Friis, når han ved, at bevisma
terialet for overfaldet ligger i hans hjem 
sammen med de ting, han har taget fra 
karlen, han har myrdet. Han bliver 
dømt for de beviser, han har gemt, og 
dog nægter han at have gjort noget. Til 
sin død nægter han, han er troende, går 
til alters, følger gudstjenesterne i fæng
slet, og som han siger, kun Gud skylder 
jeg en forklaring.

Kilder
Retssagen i Landesarchiv på Gottorp Abt. 
354, nr. 671.
Personregistret på Rådhuset i Flensborg. 
Aviser på Byarkivet i Flensborg.
Landsarkivet i Aabenraa vil senere få over
draget en kopi af sagens akter.
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Danmarks første hjuldampskib, »Caledonia«, ud for Düsternbrook ved Kiel. Efter I. C. Weber: Fra 
Hjulskibenes Dage.

Dampskibet »Maagen«

- på Lillebælt for 150 år siden

Af SVEN OHLSEN

Dampskibene er et vigtigt led i udviklingen 
fra fortidens sejlskibe til nutidens moderne 
motorskibe. Dampskibsæraen var kort, næp
pe meget mere end 100-150 år.

Den 9. september 1988 vardet præcis 150 
år siden det tekniske vidunder for første gang 
lod sig se i Haderslev havn. Sven Ohlsen, 
Haderslev, fortæller i det følgende om denne 
begivenhed og giver samtidig et rids af de 
første dampskibes historie i Danmark, hvor 
det var postvæsenet, der som det første - om 

end tøvende - tog den nye teknik i brug på de 
vigtige postruter inden for det danske monar
ki.

Den danske dampskibsæra indledtes i 
1819 med det fra England indkøbte 
hjuldampskib »Caledonia«, der trods 
megen skepsis indsattes i rutefarten 
mellem monarkiets to største byer, Kø
benhavn og Kiel.
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JpdbcrMcti. 2)ampfïi6ct TZaagcn $ar nu ind
taget fin (Station paa title Seit. Genbagen ben 9bc 
bd. »entebcö bet om ^ormibbagen fertil, for at fore et 
Slntal af Spcnô $onoratiorcd paa en Spfttour til ?lar»* 
fnnb 09 tilbage, "paa farten fertil lob Wlaagen imib- 
lertib paa (Brunb i ^jorben, og maatte anoenbe et par 
Ximcr, for at oorbe flot igjen, ^oorooer ben paaterntte 
Vpflfart albcleô ftranbebe. Gnbelig anfom ben bog gen
til éfibbroen, og fif îilffucre not, ba bet Par forflc 
@ang, at $er $ar været et DampfTib.

Äornprtfer i damborg ben ttr Geptbr. : 
dolfleeniF -Öoebe, pr. ....*. 130 til 145 flîbl. 
/Hug, pr. ïœft . ...........................  86 til 95 Wbl.
Sog, pr. Coeft..................................  . , 68 til 70 JHM.
j)aore, pr. Saft . .............................  48 til 51 9?N.
9îap4.................................................. 160 til 190 £Rbl.

Den store lokale nyhed i avisen Dannevirke den 
13. september 1838 var - ved siden af torvepriser
ne - »Maagen«s besøg i Haderslev den 9. septem
ber. Dannevirke var et lille uanseligt blad, der var 
begyndt at udkomme den 15. juni 1838 - også et 
150-års jubilæum.

ßaberölev ïorveprifer ben lofce Geptbr.:
ftrebe gi. pr.îL. . •
9tug gi...................... • .
53vg gi............................

. 15 «

. 10 — . 

. 5 — »

til 18 axf. .. 1.
- til 12 — - -
_ til - — -

Ôacre gi. '.................... .4—8 til 5 — -
üîd IHug.................... . 7 — .. - til 8 — -
©mer i gjerbingrr . . .19—8 - til 20 — 8 -

fcito i ^unDeviié . '. . -, — 6 - til " — O'/,-

Der gik adskillige år før man blev 
fortrolig med disse ildsprudlende uhy
rer, men da Caledonia fem år senere 
havde bevist sin fortræffelighed, ind
købte man i 1824 de næste dampskibe 
fra England. Generalpostdirektionen i 
København fulgte naturligvis både Ca
ledonia og de følgende dampskibe med 
stor interesse, og i 1827 indså man 
omsider, at dampskibene var sejlsmak
ken overlegen, når post og passagerer - 
i al slags vejr - skulle frem. Postvæse
net bestilte nu omend modvillligt sit 
første dampskib H/S »Mercurius« i 
England, og i juni 1828 blev Storebælts
overfarten »mekaniseret«.

Efterhånden lærte man også at byg
ge disse avancerede fartøjer herhjem
me. På Jacob Holms Plads i København 
byggedes i 1830 det første danske 
dampskib, dog med engelsk maskineri. 
Det var hjuldampskibet H/S »Frederik 
den Siette«, som herefter indsattes i 
samsejling med Caledonia på 
København-Kiel ruten.

Hjuldamperens overlegenhed over
for sejlskibene lå i, at man uafhængig af 
vejret kunne afgå og ankomme på 
klokkeslæt. Dertil var de hurtigere og 

betydeligt mere komfortable for passa
gererne, men man så dem an, og først 
otte år senere byggedes det næste 
dampskib herhjemme. Alle disse tidli
ge dampskibe var bygget af træ, rime
ligt driftsikre, men i åbent farvand var 
de sårbare. I uroligt vejr stod skovlhju
lene ud ad vandet, fremdriften gik 
næsten i stå og maskineriet løb løbsk. 
De store hjulkasser var også et prob
lem. I søgang havarerede de jævnligt, 
og i havn var de i vejen, når man lagde 
til kaj. Hjuldamperen egnede sig på 
grund af sin sårbarhed bedst til sejlads 
i smult farvand. Først da skrue-damp
skibene i 1850'erne dukkede op, blev 
»damperen« virkeligt dominerende og 
oceangående.

Som årene gik beviste såvel »Mercu
rius« på Storebælt, som »Caledonia« og 
»Frederik den Siette« på Kiel-ruten 
deres fortrin overfor sejlskibene. Ge
neralpostdirektionen var nu rede til 
også at »modernisere« Lillebæltsover
farten.

11837 bestilte postvæsenet sit næste 
dampskib, men denne gang herhjem
me. Efter tegning af A. Schifter, blev 
passager- og postskibet Maagen som
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det andet dansk byggede dampskib - 
men stadig med engelsk maskineri - 
bygget på Jacob Holm og Sønners 
værft. Set med nutidsøjne var det ikke 
ret stort. Skroget var kravelbygget, af 
eg, og med fladt spejl, kobberforhudet 
og havde et dæk. Det målte 12 commer- 
celæster, var 60,2 fod lang, 11,9 fod 
bred og stak 7,5 fod. (1 fod = 0,3139 
meter). Maskineriet bestod af to 20 HK. 
maskiner, leveret fra fa. Maudslay Sons 
& Field i London, og byggeprisen blev 
på 27.311 Rbd., heraf kun 7.000 for selve 
skibet.

Maagen blev primært bygget til As
sens - Aarøsund ruten, men ifølge byg
gekontrakten skulle den om nødven
digt også kunne afløse på Storebælt. 
Det var da også her den tilbragte de fire 
første måneder efter afleveringen i maj 
1838. I dampskibenes barndom var 
kedelsprængninger også noget man 
måtte leve med, og årsagen til Maagens 
forsinkede ankomst til Lillebæltsruten 
var netop, at Mercurius i sommeren 
1838 måtte en tur til London, for at få 
installeret en ny kedel.

Man havde længe set hen til Maa
gens ankomst til Lillebælt, men omsi

der ankom den da, og endda så betids, 
at den kunne præsenteres i Haderslev. 
På vej ind gennem fjorden, søndag den 
9. september om formiddagen, løb den 
imidlertid på grund, og da den endelig 
kom fri og dukkede op i havnen, var 
det blevet for sent at foretage en ellers 
planlagt lystfart med byens honoratio
res. Da det var første gang et dampskib 
anløb Haderslev, var der i dagens an
ledning en masse mennesker på hav
nen for at tage vidunderet i øjesyn.

Med enkelte afstikkere passede Maa
gen nu i næsten tyve år sin daglige 
dont på Lillebælt, men når man f. eks. 
havde maskinskade eller andet havari 
på Storebælt, måtte Maagen dog forla
de sin rute for at afløse her i kortere og 
længere perioder. Også i treårskrigen, 
1848-1851, måtte Maagen træde til. Den 
var flere gange udkommanderet, dels 
til overførsel af post, personel og gods 
mellem Fyn og Als, og dels som troppe
transportskib. Den største indsats i 
denne forbindelse fandt sted i 1850, da 
Maagen sammen med adskillige andre 
dampskibe på en gang overførte 7.000 
mand med udrustning fra Fyn til Sles
vig. Alle disse hærenheder blev fordelt,

Færgestedet i Arøsund med postdampskibet »Maagen«. Akvarel fra 1840erne i Willemoesgårdens 
Mindestuer i Assens, her efter Holger Munchaus Petersen: Danslæ Dampskibe, bd. 3.
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Bugserdampskibet »Neptun« i Kastrup havn. Skibet var oprindelig Lillebæltsdamperen »Maagen«, 
bygget i København 1838, 1858 solgt til skibsreder Oscar Petersen i Kastrup. Efter salget blev 
agtermasten fjernet og bugserapparatur installeret. Tegning i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 
her efter Holger Munchaus Petersen: Danske dampskibe, bd. 2.

dels ombord i dampskibene, og dels i 
en masse transportfartøjer, der bugse- 
redes efter dampskibene.

Maagen gjorde sig aldrig ufordelag
tig bemærket ved forlis, havari eller på 
anden måde, men som tiden gik, var 
den efterhånden noget nedslidt og ikke 
mere helt tidssvarende, så da den i 1857 
blev afløst af den »moderne« H/S 
»Niord«, skete det med følgende af
skedssalut: »Den gamle elendige »Maa
gen«, der i en række år har været de 
rejsendes kval«. Den teknologiske ud
vikling havde allerede dengang fart på. 
Blot tyve år før var Maagen det største 

ønske man havde, stærkt savnet og 
særdeles velkommen, da den omsider 
ankom.

Den 28. april 1858 blev »Maagen« 
stillet på auktion, og tre uger senere, den 
17. maj 1858 er den registreret solgt til 
skibsreder Oscar Petersen, Kastrup, for 
1829 Rbd. Efter en større ombygning 
blev Maagen døbt om til H/S »Nep
tun«, og begyndte herefter sin nye 
tilværelse som bugser- og bjergnings
damper.

Tolv år senere var maskinerne totalt 
nedslidt, og ifølge attest af 5 april 1870 
blev »Neptun« ombygget af Johs.
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Truelsen i Kastrup fra dampskib til 
sejlskonnert med to master og et dæk. I 
forbindelse med ombygningen blev 
den målt om, og da man ifølge lov af 13. 
marts 1867 havde forladt den gamle 
målemetode i commercelæster, blev 
den nu målt til 44,6 brutto- og 41,04 
nettotons, hvorefter den i næsten tyve 
år var beskæftiget i fragtfarten.

Hermed var det dog ikke helt forbi. 
Efter sin tilværelse, først som glorvær
dig post- og passagerdampskib i hen
ved tyve år, dernæst som bugser- og 
bjergningsdamper i næsten tolv år, og 
tilsidst i ca. tyve år som skonnert i 
fragtfarten, endte »Maagen« sine dage i 
største ydmyghed.

Den 7. november 1890 er »Maagen« 
registreret som solgt til fa. A/S Em. Z. 
Svitzers Bjergningsentreprise i Køben
havn, der nedrigger den til lægter/ 
pram. Ni år senere var det imidlertid 
slut. Den 24 november 1899 er det nu 
61-årige skib anmeldt: Ophugget. Sic 
transit Gloria mundi.

Her ender så historien om vor lille 
jubilæumsdamper, og det eneste hånd
gribelige minde vi endnu har fra hine 

tider om disse dengang avancerede 
hjuldampskibe er H/S »Hjejlen« fra 
1861, der kendt af enhver den dag i dag 
»skovler« rundt på Silkeborgsøerne.

Kilder
I. C. Weber: Fra Hjulskibenes Dage.
E Holm-Petersen og A. Rosendahl: Fra Sejl 
til Diesel.
Handels og Søfartsmuseet på Kronborg. 
Dagbladet Dannevirke.
Holger Munchaus Petersen: Danske damp
skibe indtil 1870.

»Maagen« og Assens-Aarøsund-overfarten 
er et af emnerne i en ny bog om postvæse
nets historie i Haderslev. Haderslev var en 
vigtig poststation på hovedruten Køben- 
havn-Hamborg. Heri indgik Assens-Aarø- 
sund ruten som et vigtigt - og sårbart - 
led.

Om denne overfarts historie og om post
væsenets historie på Haderslev-egnen kan 
læses nærmere i:
Jacob Røjskjær: Haderslev postdistrikts historie 
1649-1926. Forlaget Gammelting, Haderslev, 
1987. 365 sider ill. Pris: 160 kr. Ekspedition: 
Haderslev Museum, Dalgade 7, 6100 Haderslev

Mejerimønter
- af Faarhus Andelsmejeris historie

Af LORENZ JACOBSEN

Mejerimønter brugtes i ældre tid som beta
ling ved køb af mælkeprodukter direkte på 
mejerierne. Lorenz Jakobsen, Aabenraa, der 
er ivrig møntsamler, er i besiddelse af et par 
stykker fra det nu forlængst nedlagte Faarhus 
mejeri. Han fortæller her om disse mønter og 
om mejeriet.

Da jernbanerne blev bygget, landbru
gets andelsbevægelse kom igang og 
industrialiseringen tog fart, dannede 
der sig snart omkring de nybyggede 
jernbanestationer på landet en helt ny 
type by, en stationsby uden landejen
domme, da jernbanernes linieføring
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Mejerimønter fra mejeriet i Fårhus, fra venstre to smørmønter, to flødemønter og en skummetmælk- 
mønt. Mål: diameter 25 mm, tykkelse 3 mm.

ofte førte udenom de oprindelige 
landsbyer. Omkring sådanne stationer 
bosatte der sig snart handlende og 
håndværkere af forskelllig art, der blev 
bygget mejerier eller møller med tilhø
rende foderstofforretninger og andre 
småindustrier, der til dels var afhængi
ge af jernbanen. Pensionister byggede 
her deres sidste bolig, og med alt dette 
fulgte så en del servicefunktioner som 
post og telegraf, kommunekontorer og 
andet.

Husmødre, der ikke direkte havde 
tilknytning til landbruget, havde hidtil 
købt deres mælkeprodukter ved stald
døren hos landmændene. For disse 
husmødre opstod nu den nye situa
tion, at de blev henvist til at købe disse 
produkter på mejerierne. Disse var dog 
ikke helt indstillet på denne detailhan
del. Dette salg foregik nemlig altid i 
morgentimerne, medens bønderne 
med deres mælkevogne ventede på at 
få deres mælk behandlet. Dette salg 
hindrede mejeristerne en del i deres 
arbejde med ind- og udvejning af bøn
dernes mælk. For at lette mejeristerne 
ved dette salg og spare dem for besvæ
ret med byttepengene, blev der for de 
enkelte produkter lavet værdimærker, 
der kunne købes hos en nærliggende 
købmand, og mejeriet kunne ved da
gens slutning hurtigt og nemt opgøre 
dagens salg.

Disse mejerimønter, der kun kendes i 
Sønderjylland, var af vidt forskellig 
karakter. De havde forskellig form og 
var fremstillet af forskellige metaller. 
De havde forskelllige produktbeteg
nelser og værdi, og de fleste viste 
mejeriets navn. Teksten var enten på 
dansk eller tysk, og de kendes fra ca. 50 
mejerier.

Mønterne fra det lille andelsmejeri i 
Faarhus i Bov sogn adskildte sig dog fra 
de andre, idet de kun viste produktets 
navn og mængde skrevet på tysk, men 
uden mejeriets navn. Disse mønter er 
muligvis blevet fremstillet i Flensborg 
hos Fa. Anton & Söhne ca. 1910, og de 
bestod af drejede messingskiver, der 
var 25 mm i diameter og 3 mm tykke. 
Kendt er i dag kun værdierne for 1 og 5 
liter skummetmælk, Vi og 1 liter fløde 
samt 1 og 2 pund smør. Der har sikkert 
også været mærker for sødmælk og 
kærnemælk, men disse er forsvundne. 
Mærkerne blev brugt helt til 1940, da 
flaskemælken kom i handelen.

Om oprettelsen af Faarhus Andelsme
jeri fortæller pastor Rönnau i Bov 
sogns kirkekrønike 1907 følgende:
Den 30. december 1903 bliver der i 
Faarhus oprettet et andelsmejeri med 
en udgift på 23000 mark. Antallet af 
interessenter er 54, dels fra Vejbæk,
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dels fra Kragelund, og koernes antal er 
270.

Bestyrelsesmedlemmer er: Hans Jür
gensen, Faarhus (formand), Hans Paul
sen, Skytterhus, Lorenz Christiansen, 
Kragelundgaard, Hans Schilling (Hø
ker), Detlef Madsen, Vejbæk, Thomas 
Hansen, ligeledes og Sönnich Died- 
richsen, Østerbæk.

Interessenterne får indtil 28 pund 
eller 14 liter mælk (når noteringen er 
1,14) 1,09 mark, hvoraf 1 pf. pr. liter 
bliver fradraget til driftsomkostninger. 
Skummetmælken bliver tilbageleveret 
gratis, efter at den på mejeriet har været 
opvarmet til 98 grader Celcius og 2-4 % 
er blevet fradraget for fløde.

Mejeristen (Egehave) får 1250 mark 
årlig, fri bolig, fri mælk, smør og varme, 
og desuden 1,50 mark for hver smør
drittel, han fremstiller.

Mejeriet præsterede det første år et 
overskud på 2400 mark, i det andet år 
3675 mark.
Såvidt pastor Rönnau.

Mejeriet arbejdede indtil 1949 med 
skiftende mejeribestyrerer, da det blev 
nedlagt på grund af sammenlægning 
med Bov sogns to andre mejerier, der 
sammen med Holbøl sogns tre meje
rier kom til at danne det nye »Bov 
Sogns Andelsmejeri« med mejeribe
styrer Nyborg ved roret.

Henvisninger.
Pastor Rönnau. Bov sogns kirkekrønike. 
(Landsarkivet, Aabenraa).
Hans J. Muusmann: Stavedskov, Ejstrup, 
Kragelund. Aabenraa 1980.
Numismatisk Forening for Nord- og Syd
slesvig har udgivet et katalog over mejeri
mønter.

Fårhus Andelsmejeri, fot. ca. 1920.
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Øster Løgum set for nordvest. Øster Løgum var præget af større gårde, der lå omkring kirken. Tegning 
1810 af pastor Kier. Orig. i Landsarkivet, Aabenraa.

Små forskellige verdener

- erhverv og økonomi i tre sogne omkring Aabenraa 
ca. 1700-1850

Af CARSTEN PORSKROG 
RASMUSSEN

Nye bøger bringer ny viden. Historikeren 
Carsten Porskrog Rasmussen, Aabenraa, har 
studeret tre nyudkomne bøger, der hver be
handler et sogn i nærheden af Aabenraa. En 
sammenligning af udviklingen i de tre sogne 
viser ligheder og forskelle i økonomi og 
erhvervsstruktur. - I dette nummer tages 
landbruget under behandling, i næste num
mer fortsættes med håndværk, søfart og 
fiskeri.

Få vil være i tvivl om, at der også i 
ældre tid kunne være store forskelle på 
erhvervsmønstre og livsgrundlag fra 
egn til egn. Ja, ofte kunne man opleve 
markante forskelle inden for et ganske 
lille område. For hertugdømmet Sles
vig gjorde flere klare skel sig gældende. 
Hertugdømmet faldt i forskellige 
landskabszoner med det østlige moræ
neland, geestens hedeegne og vestlan-
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dets marsk som hovedområder, og det 
var opdelt i på den ene side godsområ
der, og på den anden side områder 
hvor bønderne havde særdeles frie 
vilkår fra middelalderen og frem til 
17-1800-tallet. Med Bjørn Poulsens bog 
»Land - By - Marked« om Sydslesvig i 
middelalderen foreligger der en spæn
dende undersøgelse af nogle udvalgte 
områders forskellige økonomi i 1400- 
tallet. Men dels kalder andre egne og 
andre perioder også på undersøgelser, 
og dels skal man ofte ned på et endnu 
mere lokalt niveau for rigtigt at kunne 
se forskellene.

Tre nyudgivelser fra Historisk Sam
fund for Sønderjylland om tre sogne 
omkring Aabenraa giver nu imidlertid 
mulighed for at komme et stykke vej 
med en sådan sammenligning på det 
helt lokale niveau. Det drejer sig om 
pastor Kiers atlas over Øster Løgum 
sogn og om sognehistorierne for En- 
sted og Løjt. Pastor Kiers atlas rummer 
en indgående beskrivelse af erhvervs
forhold og økonomiske sammenhænge 
for hver eneste af Øster Løgum sogns 
landsbyer omkring 1825. I Ensted 
Sogns Historie har Lars N. Henningsen 
givet en grundig fremstilling af ikke 
mindst erhvervsmæssige, økonomiske 
og sociale forhold fra 1721 og frem. Og i 
mit eget bidrag til Løjt-bogen, som 
dækker perioden 1660-1864, har jeg 
også haft den side af sognets liv særligt 
i fokus. Til trods for, at mangt og meget 
er grebet forskelligt an i de tre bøger, 
dækker de derfor i så høj grad samme 
emner, at en sammenligning mellem 
sognene bliver mulig.

Da pastor Kiers atlas nu engang kun 
omfatter tiden omkring 1825, har jeg 
for Øster Løgum sogns vedkommende 
øst af et par kilder mere. Den ene er 
Hans Hejselbjerg Paulsens sognehisto
rie, der bærer navnet »Sønderjyske 
Slægter«, og her især de fyldige refera

ter og uddrag af Aabenraa amts jorde- 
bog fra 1704, som jeg også har benyttet 
flittigt i Løjt-bogen. Den anden er 
folketællingerne fra 1769, 1845 og 
1860.

Ressourcer, befolkning og erhverv
De tre sogne, der skal sammenlignes i 
det følgende, er meget forskellige fra 
naturens hånd. Alle tre rummer både 
frugtbart, bakket lermoræneland og 
flade, sandede hedesletter, men de for
skellige landskabstyper optræder med 
særdeles uens vægt. Det allermeste af 
Løjt sogn hører til det østslesvigske 
bakkeland med forholdsvis god jord, 
men mange slugter, engdrag og stejle 
skrænter, der vanskeligt lader sig ud
nytte til agerbrug. Kun småbyerne 
Nørby og Bodum og en lille del af 
Kirkebys mark hører til det midtsles
vigske sletteland, der indtil begyndel
sen af 1800-tallet i vid udstrækning lå 
hen som heder og moser. Ensted sogn 
er stærkt præget af overgangen mellem 
landskabsformerne, og flere af byernes 
marker rummer jord af forskellig art. 
Som hovedregel har de to store bonde
byer Stubbæk og Sdr. Hostrup dog 
overvejende god jord, mens de to små, 
Røllum og Torp, er geestbyer med 
sandet jord. Under ét står Ensted sogn i 
frugtbarhed tilbage for Løjt, men til 
gengæld er jorden mindre bakket 
bortset fra området langs kysten.

Øster Løgum sogns jordbundsfor
hold er så uensartede, at man med 
fordel kan se sognet som to dele. Den 
store østlige landsby Genners jord er 
som Ensted sogns en blanding af bak
ket moræneland og sandet hedeslette, 
mens sognets vestlige del med de øvri
ge byer og enestegårde helt og fuldt 
hører til det midtsønderjyske geest- 
land, hvor hede og mose rådede mange 
steder.

I det følgende vil jeg derfor prøve at
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Udsnit af Johannes Mejers kort over den nordlige del af hertugdømmet Slesvig. Syd for Aabenraa ligger 
Ensted sogn med kirken og landsbyerne Torp, Røllum, Stubbæk og (Sdr.) Hostrup. Nord for Aabenraa, i 
udsnittets øverste venstre hjørne, ses den vestlige del af 0. Løgum sogn (kirken er lige med), som er 
præget af hede og mose, mens den østlige del med Genner hører mere sammen med Løjtland, hvis 
bakkede landskab er vist meget klart på kortet. Øverst til højre Barsø i Lillebælt. Sognegrænser er 
markeret med små prikker.
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arbejde med fire områder: Løjt sogn, 
Ensted sogn, Genner by og Øster Lø
gum vestersogn. Man må så blot have i 
erindring, at Bodum og Nørby i Løjt på 
mange områder snarere ligner Øster 
Løgum vestersogn end de federe byer, 
de delte sognekirke med. De to byer 
udgør imidlertid så lille en del af sog
net, at det ikke er værd at skille dem 
ud.

Sammenligningen tager sit ud
gangspunkt i tiden omkring år 1700. 
Det springer straks i øjnene, at forholdet 
mellem gårde og huse var meget for
skelligt i de fire områder. I Løjt og 
Ensted var der nogenlunde lige mange 
af hver, henholdsvis ca. 120 af hver i 
Løjt og et halvt hundrede i Ensted. I 
Genner by var forholdet ca. 3:2 med 
godt 30 gårde og ca. 20 huse. Men i 
Øster Løgums vestersogn var der hele 
tre gange så mange gårde (57) som der 
var huse (19). Dermed lå Løjt og Ensted 
sogne i forholdet mellem gårde og huse 
på linie med de danske øer, Genner 
med Østjylland og Øster Løgum ve
stersogn med Vestjylland.

Det er indlysende, at disse forskelle 
hænger sammen med en uens social 
struktur. Gårdmændene var sognenes 
overklasse, og de stod altså i Løjt og 
Ensted og til dels i Genner over for en 
lige så talstærk underklasse. I Øster 
Løgum vestersogn kunne der derimod 
ikke blive tale om så skarpe sociale skel, 
da der stort set kun var én social 
gruppe: gårdmandsfamilierne.

Overalt i Danmark og Slesvig ople
vede man i 1700-tallet en forskydning i 
forholdet mellem antallet af gårde og 
huse. Folketallet voksede ganske kraf
tigt, men antallet af gårde lå så godt 
som helt fast. Befolkningsvæksten 
måtte derfor nødvendigvis føre til en 
forøgelse af husmandsgruppen. Det 
kan vi også se i vore tre sogne. Alle 
steder steg både befolkningen og an-

Øversten stor selvejergård i Sdr. Hostrup i Ensted 
sogn (Toftevej 12) med et meget stort stuehus. I 
midten et gammelt toftbol i Barsmark med lade i 
bulhuskonstruktion og stuehus i grundmur. Toft
bolet var en mellemgruppe mellem gårde og huse. 
Nederst et inderstehus fra Ensted sogn. - De 
sociale forskelle afspejler sig således også i byg
ningernes størrelse og omfang. Fot. Historiske 
Samlinger, Aabenraa.
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tallet af husmænd. Igennem 1700-tallet 
er væksten imidlertid så relativt jævnt 
fordelt på områderne, at forskellene 
holdt sig. I 1800-tallets første halvdel 
skete der ganske vist en voldsom 
vækst i folketallet i Øster Løgum sogn, 
som udjævnede forskellen noget, men 
langtfra helt. I 1860 udgjorde gård
mandsfamilierne endnu 30 % af befolk
ningen i Øster Løgum sogn mod 25 % i 
Ensted og kun 16 % i Løjt.

Det kan være banalt, men alligevel er 
der grund til atter og atter at gentage, 
at før 1850 var langt de fleste menne
sker på landet i Danmark, hertugdøm
merne og for øvrigt det meste af Euro
pa direkte beskæftiget ved landbruget. 
Det gælder også vore tre sogne i tiden 
mellem 1700 og 1850. Jordebøger fra 
omkring år 1700 oplyser om de fleste 
husstandsoverhoveders erhverv. At 
gårdmændene og deres familier og tje
nestefolk var beskæftiget ved landbru
get, giver sig selv, og flertallet af de 
husmænd, hvis erhverv vi kender, var 
daglejere. Det gælder især i Løjt og 
Ensted sogne, hvor der i det hele taget 
var flest husmænd. Husmænd der 
kunne leve af deres egne brug, har der 
stort set ikke været. Dertil var hus
mandsbrugene alt for små.

Håndværket var også udbredt over
alt, men tilsyneladende mest omfat
tende i Løjt og mindst i Øster Løgums 
vestersogn. Derimod nævnes der så 
godt som ikke søfolk i jordebøgerne. 
Det har efter alt at dømme været for
svindende få i de tre sogne, der havde 
søfart som hovederhverv først i 1700- 
tallet. Aabenraa-søfarten var da også 
først ved at vokse sig stor på dette 
tidspunkt.

I de følgende 150 år var de to vigtig
ste forandringer, dels at der overalt 
blev flere husmænd og dermed flere 
håndværkere og daglejere, og dels at 
Løjt fik en talstærk sømandsbefolk

ning. Selv i Løjt vedblev landbruget 
imidlertid at beskæftige 3/5 af befolk
ningen, og i Ensted og Øster Løgum 
sogns to dele var det næppe under 3/4. 
Håndværket beskæftigede en 10-20 %, 
søfarten op mod 20 % i Løjt, måske 10 % 
i Genner og forsvindende få de to 
andre steder.

Landbruget
Som nævnt var landbruget hoveder
hvervet, som samfundene var bygget 
op omkring. Men det er et meget for
skelligt landbrug, vi træffer i de fire 
områder. I Ensted, Genner og Øster 
Løgum vestersogn samt i byerne Nør- 
by og Bodum herskede fællesskabet 
frem til slutningen af 1700-tallet. Det 
vil sige, at hver bonde havde sin jord 
spredt i utallige små agre over hele 
bymarken. Alle var derfor nødt til at så 
samme afgrøder ved siden af hinanden 
og gøre arbejdet på samme tid. Samti
dig indebar fællesskabet, at alle byens 
dyr græssede ret planløst over græs
markerne i én stor flok. I Løjt sogn var 
der derimod allerede i 15- og 1600-tallet 
sket en udskiftning i langt de fleste 
landsbyer, så hver bonde havde fået 
sine egne indhegnede marker. Det var 
næppe så meget sket af hensyn til at 
forbedre kornlandbruget som for at 
kunne udvikle gode græsmarker og 
opnå en effektiv udnyttelse af græs
ning og høslet.

Sidst i 1700-tallet blev de øvrige byer 
i de tre sogne udskiftet, bortset fra 
nogle hede- og mosearealer, der først 
blev opdelt i det følgende århundrede. 
Landsbyfællesskabet forsvandt, og 
hver bonde kunne nu tilrettelægge sin 
drift, som han ville. Det er imidlertid et 
stort spørgsmål, hvor store ændringer i 
driften det umiddelbart førte med sig. I 
hvert fald i Øster Løgum sogn ser det 
ud til, at man endnu i 1820'erne så 
nogenlunde havde samme afgrøder og

294 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-88



Plan over Nørre Hjarup i Øster Løgum sogn, udført af pastor Kier i 1822. Formindsket gengivelse. Her i 
Øster Løgum sogns vestlige del er det gårdene, der dominerer. I landsbyen er der kun ganske enkelte 
huse. Orig. i Landsarkivet.

besætninger som et århundrede før. I 
Ensted synes forandringerne heller 
ikke at være store før midten af 1800- 
tallet. Og i Løjt kom der slet ikke nogen 
ny udskiftning omkring 1800, og her 
skete der ingen væsentlige forandrin
ger før sidst i 1800-tallet. Når vi derfor i 
det følgende skal se på besætninger, 
drift og økonomi med udgangspunkt i 
tiden omkring år 1700, så har det meste 
gyldighed frem til begyndelsen eller 
midten af 1800-tallet.

Den bondeøkonomi, vi beskæftiger 
os med, var overalt en blandet 
selvforsynings- og pengeøkonomi. På 
en lang række områder producerede 

man til eget forbrug: korn til brød, grød 
og øl, samt uld og fårekød, svinekød og 
mælk. Det er min opfattelse, at 1700- 
tallets bønder så vidt muligt lagde 
driften sådan til rette, at alle disse 
produkter selv i et dårligt år rakte til at 
forsyne gården selv. I gode år var der så 
et mindre overskud, der kunne sælges. 
Derudover havde man én eller flere 
produktionsgrene, hvor der helst altid 
skulle være et overskud - en egentlig 
salgsorienteret produktion. Og her 
satsede man forskelligt. Det fremgår 
klart, når man sammenligner gårdenes 
gennemsnitlige kornudsæd og besæt
ninger.
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Desværre er oplysningerne om korn
udsæden i Ensted, Genner og Øster 
Løgum vestersogn til dels meget usikre 
eller dårligt bearbejdede, men der 
kan ikke være tvivl om, at gårdene 
gennemsnitligt havde den mindste 
kornudsæd i Løjt og Genner og den 
største i Ensted sogn. I Løjt sogn var 
den gennemsnitlige udsæd pr. gård i 
begyndelsen af 1700-tallet ca. 11 tønder 
korn. I Genner var den ret præcis 10 
tønder omkring 1825, og det stemmer 
med nogle eksempler fra begyndelsen 
af 1700-tallet. I Øster Løgum vester
sogn lå udsæden først i 1800-tallet i 
stedet på ca. 15 tønder pr. gård, og også 
det stemmer rimeligt med ældre ek
sempler. Tallene fra Ensted er langt de 
mest usikre. Omkring 1825 havde sog
nets kongelige gårde imidlertid en gen
nemsnitlig udsæd på op imod 20 tøn
der. Arup-gårdene var noget mindre, 
så et rimeligt bud for sognet som hel
hed må være 15-20 tønder pr. gård. 
Heller ikke det synes at have været 
nævneværdigt anderledes tidligere.

Både i Løjt, Genner og Øster Løgum 
vestersogn var kornproduktionen 
mest lagt an på selvforsyning. I Løjt og 
Genner var kornarealerne ret små, men 
på den gode jord og især da på Løjts 
udskiftede marker, kunne man klare 
sig med et mindre areal. I både Løjt og 
Genner var der en ret jævnbyrdig for
deling mellem de fire kornsorter rug, 
byg, boghvede og havre, men jo længe
re vi kommer mod sydøst, jo mere 
dominerer byggen, som gav de bedste 
udbytter, og havren, som var foder
korn. I Øster Løgums vestersogn - og i 
Bodum i Løjt - var rugen langt den 
vigtigste kornsort fulgt af boghvede og 
havre, mens byg knap fandtes. Da 
rugen gav det mindste udbytte, var 
høsten trods større arealer kun beske
den her på heden. Det fremgår da også 
ganske tydeligt hos pastor Kier, at der 

kun var meget lidt korn at sælge i Øster 
Løgum sogns byer - ja faktisk var der 
mest i Genner, hvor arealerne ellers var 
mindst.

Anderledes i Ensted sogn. Sognets 
dominerende kornsorter var rug og 
havre. Rugen har i høj grad været til 
eget forbrug og vidner i øvrigt om de 
ret sandede jorder i sognets sydlige og 
vestlige dele. Derimod er den stærke 
satsning på havre helt typisk for Østsles- 
vigs kornbrugsegne som f.eks. Als og 
Angel. Der kan næppe være tvivl om, 
at kornet var Ensted-bøndernes vigtig
ste salgsprodukt.

Besætningerne ved vi adskilligt me
re om, og her kan vi sammenligne 
gårdenes gennemsnitsbesætninger i 
de fire sogne i begyndelsen af 1700- 
tallet:

Løjt Ensted Genner Øster
Løgum

heste 4,4 5,2 4,0 4,7
føl,
plage 1,5 1,1 0,6 0,5
køer 4,9 5,1 4,5 5,1
kvier,
kalve, 
stude 12,9 5,3 6,1 6,1
får 11,9 9,5 10,0 9,6
svin 2,7 2,1

Anmærkning: tallene fra Løjt, Ensted og 
Øster Løgum er fra 1704 og 1708, tallene fra 
Ensted dels fra 1709 og dels fra 1724.

Hestetallet følger til dels kornarealer
ne, da hestene ikke mindst skulle bru
ges til markarbejdet på disse. Dog har 
det en tendens til at jævne sig ud, fordi 
så godt som enhver gård holdt mindst 
fire heste, det nødvendige for at trække 
den tunge hjulplov. Når hestetallet er 
højest i Ensted, hænger det også sam
men med, at en del af bønderne dér 
skulle stille heste til hoveri på Årup-
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gårds herregårdsmarker, mens de øvri
ge bønder i de tre sogne var fri for 
hoveri.

Antallet af køer er påfaldende ens fra 
sogn til sogn. Det ligger over det kon- 
gerigske gennemsnit, men ikke vold
somt meget. Det rakte dog til, at der 
også var en del smør at sælge. I Øster 
Løgum sogn gjaldt det særligt Genner, 
for det kan gerne være, at bønderne i 
de vestlige byer havde lige så mange 
køer, men deres sommergræs og vin
terhø var sparsommere og ringere, så 
køerne gav mindre mælk. Da der var 
endnu mere græs og hø i Løjt og kun 
meget lidt i Ensted, har Løjt-bønderne 
nok også kunnet sælge mere smør end 
Ensted-bønderne.

Men det er tallet af kvier, kalve og 
stude, der virkeligt falder i øjnene. Hvis 
man regner med, at en besætning på 5 
køer kræver 3-5 kvier og kviekalve for, 
at den kan holdes vedlige, ja så er det 
tydeligt, at der knap kan have været 
studehold i Ensted. I Øster Løgum 
sogn var der noget, og pastor Kier 
fremhæver studene som en vigtig 
salgsartikel i flere byer - mest i Genner, 
fordi kvæget længere vestpå var lille og 
magert. Da det kneb med høet vestpå, 
har det nok taget længere tid at få 
studene store, så selv om der var lige så 
mange som i Genner, kan der godt 
have været færre at sælge hvert år.

Men studeavlens højborg var Løjt! 
Når vi trækker kvier og kviekalve fra, 
må vi regne med gennemsnitligt 8-10 
stude og tyrekalve pr. gård. Og det vel 
at mærke i en produktion, der alene 
havde salg for øje og ikke også tjente 
gårdens selvforsyning. Det er en vidt
gående specialisering med henblik på 
at skabe pengeindtægter. På den vis 
var Løjt-landbruget ganske »moder
ne«.

Fåreholdet var meget ens i alle de fire 
undersøgte distrikter. Intet tyder på, at 

det rakte stort videre end til gårdenes 
eget behov. Hverken pastor Kier eller 
andre kilder omtaler uld og fårekød 
som salgsartikler af nogen betydning. 
De fårebesætninger, der er tale om, er 
da også af en almindelig størrelse og 
klart mindre end i de vestjyske uldom
råder.

Gårdene kunne imidlertid også have 
andre produktioner end korn, kød og 
mælkeprodukter. I Løjt og Genner av
lede man hør i betydeligt omfang. I Løjt 
gav det basis for en specialiseret lær
redsproduktion, som skal omtales si
den. I dele af de tre sogne kunne 
bønderne sælge træ. I Løjt og Genner 
drejede det sig om ret beskedne mæng
der, men i det skovrige Ensted sogn var 
træ en vigtig salgsvare. Endnu vigtige
re var produktionen af tørv og kul. 
Pastor Kier fremhæver tørv som Øster 
Løgum bys vigtigste salgsartikel og 
nævner salg af tørv fra flere andre byer 
i sognet. Flere steder brændte man kul 
af tørvene, og i 1720'erne købte en 
Løjt-smed da også sine kul i Øster 
Løgum. Også for den fattige by Bodum 
i Løjt og for Røllum i Ensted var tørve
ne en vigtig salgsartikel, måske den 
vigtigste overhovedet.

Fortsættes

Tage Morsing: Peter Kiers Atlas over . 
Løgum sogn. 130 sider, ill. Pris 290 kr.
Ensted sogns historie. Red. af Lars N. Hen- 
ningsen. 308 sider, ill. Pris 110 kr.
Løjt sogns historie. Red. af Hans H. Worsøe. 
378 sider, ill. Pris 140 kr.
De angivne priser gælder for medlemmer af 
Historisk Samfund for Sønderjylland. For 
ikke-medlemmer er prisen i boghandlen ca. 
40% højere.
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»Fidde Slaude« 
fra Tinglev
småanekdoter fra »gamle dage

.<-•
;

Lokalhistorisk arkiv for Tinglev kommune 
har i sit lille årsskrift for 1987 bragt nogle 
småanekdoter fra Tinglev i »gamle dage«. De 
er hentet fra nogle erindringer, nedskrevet af 
Hans Nielsen, en bror til Theodor Nielsen, 
der skabte det endnu eksisterende korn- og 
foderstoffirma i Tinglev, Th. Th. Nielsen 
(tidligere Tinglev Mølle). Hans Nielsen for
tæller bl.a. nogle historier om slagtermester 
Frederik Sørensen, kaldet »Fidde Slaude«, 
som endnu huskes af mange ældre menne
sker på egnen.

Frederik Sørensen varen af de dansksinde
de nordslesvigere, der ved 1. verdenskrigs 
udbrud i august 1914 blev interneret af de 
tyske myndigheder. Efter internering i Tøn
der kom Frederik Sørensen sammen med sine 
»medfanger« til Flensborg. Godsinspektør H. 
C. Davidsen fra Møgeltønder var også blandt 
de internerede, og han har udført en række 
portrætter af de internerede, deriblandt Frede
rik Sørensen, som iøvrigt blev sat på fri fod 
den 19. september. Portrætterne er udgivet i 
1973 sammen meden beretning af redaktør P. 
Skovrøy, Tønder, om interneringen. I denne 
bog fortælles bl.a. følgende om Frederik 
Sørensen:

Han stammede fra Horsens-egnen, hvor 
han var født i 1855, og kom efter at han havde 
aftjent sin værnepligt hos dragonerne i Ran
ders, som slagter til Uge og senere til Tinglev 
Det er dog først og fremmest som auktionator, 
han blev kendt i landsdelen. Med sin vel
oplagthed og sit humør formåede han at 
animere køberne til at afgive et bud på de 
fremlagte effekter. Han beskæftigede sig også 
med handel med kreaturer og ejendomme og 
var gennem en årrække repræsentant for

z. Z^'

Godsinspektør H. C. Davidsens portræt af Frede
rik Sørensen, Tinglev, udført den 5. aug. 1914, 
mens Frederik Sørensen sad arresteret i arresten i 
det gamle porthus til slottet i Tønder.
forskellige forsikringsselskaber. Han skjulte 
ikke sit danske sindelag og svigtede ikke 
under den nationale kamp. Da han blev 
anholdt den 1. august 1914 blev han midler
tidigt anbragt i byens sprøjtehus, hvor han, 
som han selv udtalte, »sad i selskab med en 
mus«. For at mildne gendarmen gav han sig 
til for fuld hals at istemme tyske sange! Til 
hest modtog han de danske dragoner, da de i 
maj 1920 kom til Sønderjylland, og førte dem 
til Tinglev, og på kongens rundtur i Sønder
jylland efter festen på Dybbøl var han med til 
at byde majestæten velkommen ved Kravlund 
kro. At han var noget af en galgenfugl vidner 
også Hans Nielsens anekdoterom. - Frederik 
Sørensen døde i 1935.

Omkring år 1900 købte en mand, der 
hed David, den landbrugsejendom, 
der ligger lige øst for jernbanen i Ting
lev. Fidde Slaude havde solgt ham et
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spand fine heste. En dag gik Fidde 
Slaude ind på kroen for at se, om han 
kunne få kørelejlighed til Bolderslev 
samme dag . »Tror I ikke nok, jeg kan få 
David til at køre mig derover«? spurgte 
han de tilstedeværende. Det mente de 
bestemt ikke. »Skal vi vædde«, sagde 
Fidde Slaude, og det gjorde de. Nu må 
man ikke tro, at David var en sinke, 
tværtimod. Da David kom kørende 
med et læs møg, gik Fidde Slaude ud og 
råbte til ham om at standse, men David 
svarede, at han ikke havde tid. »Jamen 
det er meget vigtigt med den hest«. 
»Hvilken hest«? spurgte David. »Jeg 
har gået og set på den nærmer hest, det 
er ikke helt umuligt, at den er lidt 
trang«. »Trang!« sagde David, så vil jeg 
sandelig ikke have den«. »Rolig, rolig, 
lille David, hvis du synes, kan vi da 
godt køre en tur sammen, for jeg vil da 
ikke have sagt, at jeg har snydt dig, det 
kan du da nok forstå, lille David«. 
David spændte fra midt på vejen, red 
hjem og spændte for den store fjeder
vogn og Fidde Slaude steg op. »Hvor 
skal vi køre hen«? spurgte David. 
»Skulle vi ikke køre til Bolderslev, det 
ville være en passende tur«, mente 
Fidde Slaude. Til Bolderslev gik det i 
skarpt trav. De kørte ind i hotellets 
rejsestald, og der var tilfældigvis en 
hestekender til stede. David gik lige 
hen til ham og spurgte: »Er denne hest 
trang?«. »Det kan du selv være, hesten 
er det i hvert fald ikke«, var svaret. »Der 
kan du høre, David, hesten er reel nok, 
nu er vi sikre på det. Gå du nu ind og få 
dig en lille en, jeg skal lige snakke lidt 
med en ven«. Han vandt altså sit væd
demål! *

Nogle år efter at min broder (Theodor 
Nielsen) var kommet igang, var om
sætningen stor, men avancen kun tem
melig lille. Han havde dog kun én 
dårlig kunde, nemlig Hans Peter fra en 

mager ejendom på Kravlund mark. En 
forårsmorgen kom han kørende og vil
le gerne have sædekorn, men det ville 
min broder ikke gå med til. »Din gæld 
er stor nok i forvejen, og du kommer jo 
ikke og betaler af på den, når du kan, 
men kan du få en til at kautionere for 
dig, så skal du nok få det korn«. Hans 
Peter gik så en tur i byen og havnede 
hos Fidde Slaude, som lå og sov mid
dagssøvn på divanen. »Hør Sørensen, 
kunne du ikke gøre mig den tjeneste at 
kautionere for mig, så jeg kan købe 
sædekorn henne hos Nielsen, han siger 
jeg skylder ham nok i forvejen«. Søren
sen rømmede sig og trak lidt på 
det, men pludselig för han op som 
skudt ud af en kanon, satte sig ved 
skrivebordet og griflede løs. »Værs'go 
Hans Peter« sagde han så, og Hans 
Peter stak skrivelsen i lommen uden at 
se på den, gik tilbage til min broder, 
stak ham papiret i hånden og sagde: 
»Så Nielsen, nu kan jeg vel få sæde
korn, slagter Sørensen har kautioneret 
for mig«. »Han er god nok«, sagde min 
broder, og stak sedlen i lommen uden 
at se på den, og Hans Peter kørte hjem 
med kornet. Om aftenen da »klanen« 
sad og fik en hyggelig skat i kroen, kom 
min broder i tanker om episoden. »Hør 
Sørensen, hvor kan det være, du ville 
kautionere for det korn, Hans Peter 
fik«? »Kautionere« sagde Sørensen, 
»nej, det kunne da aldrig falde mig ind. 
Hans Peter er alt for ustabil«. Min 
broder tog hurtigt papiret op af lom
men, og da han havde læst det, rev han 
det i stykker og smed det på gulvet, for 
der stod nemlig: »Jeg, undertegnede, F. 
P. Sørensen har ikke noget imod, at 
Hans Peter fra Kravlund får det nævn
te kvantum sædekorn, da han står og 
mangler det hårdt. Signeret E P. Søren
sen.«
Litt.: Godsinspektør H. C. Davidsens »For
bryderalbum«, Tønder 1973, side 48.
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En glemt kælder
For tiden er en af Nordslesvigs ældste 
og mest interessante bygninger, Her
tug Hans hospitalet i Haderslev, under 
restaurering. I fremtiden skal den rum
me Haderslev Turistbureau. Bygnin
gen skyldes hertug Hans d. Ældre, der 
1544-1580 residerede i Haderslev.

Reformationen havde delvis fjernet 
fundamentet under middelalderens 
sygdoms- og fattigvæsen. Klostre og 
andre stiftelser for fattige og syge var 
blevet lukket. Men i de følgende år blev 
der taget mange initiativer til at udfyl
de dette tomrum. Således også i Ha
derslev. I 1569 udstedte hertugen fun
datsen for sit hospital, der fungerede 
som fattiggård og plejehjem indtil for 
få år siden.

Det oprindelige hospital var en lang
strakt bygning, der vendte vestenden 
mod den nuværende Sønderbro. Her 
var selve hospitalet, mens den østlige 
del rummede dets kirke.

Ved restaureringen opdagede arki
tekterne rester af afsatsen til et hvælv 
under det ældste bygningsparti. Mu
seet blev tilkaldt og konstaterede ved 
en udgravning, at der - til alles overra
skelse - oprindelig havde været en 
kælder. Den strakte sig under hele 
hospitalsdelen af bygningen og har 
været på ca. 60 m2. Den var dækket af 
et fladt tøndehvælv og havde indgang 
fra syd, ved siden af hospitalets hoved
dør.

På baggrund af fundet gennemgik 
Jakob Røjskjær fra byhistorisk arkiv 
det velbevarede regnskabsmateriale 
fra hospitalet, for om muligt at finde 
kælderen omtalt. Lykkeligvis er den 
nævnt flere gange i forbindelse med 
diverse reparationer, og meget tyder 
på, at den har været anvendt indtil

Det sker -

Nedgangen til den glemte kælder. Den flade bue 
over indgangen ses tydeligt. Fot. Haderslev Mu
seum.
midten af 1700-tallet, hvorefter den 
forsvinder ud af kilderne.

Dette passer fint med det arkæologi
ske fundmateriale, som viste, at kælde
ren må være fyldt op på denne tid. Det 
meste af fyldmaterialet var rester fra 
forskellige bygninger. Meget af dette 
affald bærer tydelige brandspor, hvil
ket leder tanken hen på storbranden i 
1759. Den må have efterladt rigeligt 
med bygningsaffald overalt i byen.

Desværre fortæller regnskaberne 
ikke om kælderens brug, men det er 
rimeligt at gætte på, at den har været 
spisesal/ogholdsrum for hospitalets 
beboere. Årsagen til, at man opgav 
kælderen, fremgår derimod tydeligt. 
Allerede først i 1700-tallet omtales prob
lemer med indtrængende vand i kæl
deren, og under årets udgravning kun
ne det konstateres, at grundvandet 
idag står ca. 1,5 m over det oprindelige 
gulv. Enhver tanke - hvor fristende den 
end måtte være - om at genåbne kæl
deren er derfor udelukket.

Lennart S. Madsen
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på de nordslesvigske museer
Aabenraa Museum

til 30. okt. Fiskeri på Yucatan
Udstilling om fiskernes liv og vilkår på Yucatanhalvøen ved 
Den mexicanske Golf.
Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder

til 23. okt. Møbelgruppen af 1983
Nye danske møbelprojekter af yngre arkitekter.

til 23. okt. Steen Børsting
Nye keramiske arbejder i raku-teknikken.

til 23. okt. Visioner
Visionsbegrebet tolket litterært, billed- og idemæssigt.
Arr. i samarbejde med skofabrikken ECCO, Bredebro.

29. okt. til 27. nov. Med hilsen fra Norge
Otte norske kunstnere udstiller maleri, grafik og skulptur.

Midtsønderjyllands Museum, Gram
til 23. okt. Nordens grønne guld

Udstilling om skove og skovbrug i Norden.
Museet på Sønderborg Slot

til 30. okt. Kunstudstilling
Billedmageren Solveig Refslund og billedhuggeren
Niels Helledie.

27. okt. kl. 19.30

10. nov. kl. 19.30

til 23. okt.

26. okt. kl. 19.30

2. nov. til 20. nov.

Nationale forhold på Vestkysten
Foredrag ved skoleinspektør Folmer Christiansen, Højer. 
Arr. af Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museet.
Dyr og mennesker i marsken
Foredrag ved fhv. museumsinspektør Horst Meesenburg, 
Esbjerg. Arr. som ovf.

Haderslev Museum
Den forædlede vilde
Udstilling om kartoflen og dens historie.
Den jordløse husmand ca. 1650-1900
Foredrag ved lektor Finn Stendal Pedersen, Odense. Arr. af 
Arkiv- og Museumsforeningen og Folkeuniversitetet.
Kunstudstilling
Den fynske gruppe Riimfaxe udstiller maleri og skulptur. Arr. 
af Haderslev Kunstforening.
___________________________________________________________________________________ y
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Bogtrykkerjubilæum i Christiansfeld

Alfred Thomsen: Fr. Martin A/S 100 års jubi
læum. Udgivet af Fr. Martin A/S, Christiansfeld, 
1988, 56 s., indb. Ikke i boghandelen.
Det er ikke altid, firmajubilæumsskrifter 
har interesse for læsere, som ikke i forvejen 
kender fødselaren. Dette nydelige jubi
læumsskrift om Martins bogtrykkeri i Chri
stiansfeld kan gøre krav på en sådan inter
esse. Alfred Thomsen, der blev udlært som 
typograf hos Martin i årene 1922-27, kender 
Christiansfelds historie ud og ind, og han 
har benyttet jubilæet til at fortælle om 
firmaet Martin set på baggrund af Chri
stiansfelds almindelige historie. I et indle
dende kapitel belyses Christiansfelds 
grundlæggelse. Som vist den første sand
synliggør Thomsen, at kong Christian VITs 
og de ledende ministres besøg i brødreme
nighedsbyen Zeist i Holland i 1768 kan 
have inspireret til indkaldelsen af herrnhu
terne i 1771. Resultatet af dette initiativ 
blev som bekendt Christiansfeld - et med
lem af herrnhuternes internationale sam
fund. Brødremissionærsønnen Friederich 
Emanuel Martin, der i 1888 kom til Chri
stiansfeld som bogbindersvend, var en ty
pisk repræsentant for dette samfund.

Martin startede som bogbinder og papir
handler. I 1898 udvidedes virksomheden 
med et lille bogtrykkeri. I dag, 90 år senere, 
er der 18 ansatte i den moderne udstyrede 
virksomhed.

Thomsen fortæller levende om hverda
gen i det lille sætteri i 1920'erne. Der 
herskede patriarkalske forhold i firmaet, 
hvor chefen var tysk, som så mange i 
brødremenigheden. Gennem den vel- 
skrevne tekst og de gode billeder fasthol
des også noget af byens særprægede stem
ning. Den lille bog kaster kort sagt strejflys 
over en by og en branche, som i dag er 
ændret voldsomt. Og det hele er gengivet i 
det nydeligste bogtryk.

Lars N. Henningsen

By og bolig i Sønderborg

By og Bolig. Sønderborg. Fra Als og Sundeved, 
bind 66. Udgivet af Sønderborg Andelsboligfore
ning og Historisk Samfund for Als og Sundeved. 
168 sider. Rigt illustreret.
I anledning af, at Sønderborg Andelsbolig
forening i år har bestået i 50 år, fremtræder 
årbogen »Fra Als og Sundeved« 1988 som 
foreningens jubilæumsskrift. I første halv
del af bogen (skrevet af Jørgen Slettebo, F. S. 
Grove Stephensen og Inge Adriansen) for
tælles om byens almindelige udvikling og 
bebyggelse fra middelalderen til i dag, 
hvorefter der bringes afsnit om byplanlæg
ning (af Aage Christensen) og boliganvis
ning (af Knud Møller) samt barndomserin
dringer fra århundredets første tredjedel 
(af Magdalena Jacobsen, Robert Huhle og 
Harry Christensen). Bogens sidste tredje
del er helliget Andelsboligforeningens hi
storie og virke (skrevet af Huhle, Boye 
Andersen, Carl Storgaard, Carl H. Beck
mann og Finn Carøe).

Bogen er naturligvis præget af de mange 
forfattere, og det gør fremstillingen en 
smule ujævn. Men skal man give karakter, 
må Robert Huhle nok have prisen (ikke 
mindst for barndomserindringerne), som 
den fremragende skribent han er. Den 
gamle redaktør skylder os egentlig sine 
erindringer. Hvornår kommer de?

De mange beskrivelser af enkelte huse, 
gader og virksomheder kan godt gøre det 
lidt vanskeligt for en ikke-lokalkendt at 
følge med og holde interessen fangen. Og i 
den forbindelse er det aldeles uforståeligt, 
at redaktørerne afårsskriftet ikke har forsy
net bogen med ordentlige bykort. For at 
gøre det muligt for læseren at orientere sig 
(og i det hele taget at forstå teksten), burde 
bykort fra de enkelte tidsperioder have 
været obligatoriske i et værk af denne art. 
Og materialet foreligger, bl. a. publiceret for 
nogle år siden i det byhistoriske atlas.

Billedmaterialet er ellers godt og instruk-
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tivt. Det illustrerer de enkelte perioders 
byggeri på fortrinlig vis.

Om bogen vil finde mange læsere uden 
for Sønderborg er nok et spørgsmål, men 
for stadens indvånere er den givetvis en 
glimrende vejleder i byens bebyggelses
mæssige udvikling.

H. E. Sørensen

Padborg Friluftsteater

Sjøholm, Carl Chr. (red.): Festskrift til Padborg 
Friluftsteater på dets 40 års dag d. 15 juni 1988. 
Udg. af Den Selvejende institution Padborg Fri
luftsteater, Padborg 1988. 64. s. ill. Ekspedition: 
Carl Chr. Sjøholm, Ryttergabsvej 40, Fårhus, 
6330 Padborg.

Det prunkløse festskrift er en artikelsam
ling, hvoraf redaktørens »Træk af Padborg 
Friluftsteaters historie« er den væsentlig
ste. Interessant er også R. P. Sørensens 
»Scenen ved Kongens Kilde« med sine 
historiske oplysninger om stedet og med 
de for denne forfatter karakteristiske »side
blik«. Mere interne er en række bidrag om 
samværet på og bag scenen skrevet af 
medvirkende.

Friluftsteatret blev oprettet af Padborg 
Ungdoms- og Foredragsforening, der som 
formand havde O. G. D. Larsen. Denne 
energiske øbo blev sønderjyde med liv og 
sjæl. Folkelig-kulturelt foreningsliv var 
hans fritidssyssel, og teatret hans værktøj 
og arbejdsform.

Fortegnelsen over opførte spil på Pad
borg Friluftsteater viser, at det seks somre 
har haft besøg af Odense Teaters minde
værdige sommerspil, der fandt sted i sam
arbejde med Sønderjysk Teaterforening. 
Det kgl. Teater og Det Danske Teater har 
hver gæstet teatret med en enkelt forestil
ling. Af de 35 sommerspil, teatrets egne 
amatører har vist på scenen, tegner O. G. D. 
Larsen sig for de 16 instruktioner. Godt 
klaret af en lokomotivfører med skiftende 
arbejdstid.

Formanden må i sit forord til festskriftet 
med beklagelse oplyse, at protokollen for 
Padborg Ungdoms- og Foredragsforening 
er borte. Når det alligevel er lykkedes 

redaktøren fyldestgørende at beskrive tea
trets historie, skyldes det for årene op til 
1967 et grundigt studium af distriksblade 
og dagblade. Fra 1967 har han haft det 
lettere: På grund af, at ungdomsforeningen 
skrantede, tog O. G. D. Larsen - igen! - 
initiativ til at Padborg Friluftsteater blev en 
selvejende institution med deraf følgende 
egen styrelse og protokol.

Festskriftet vil først og fremmest have 
værdi for de mange, der på en eller anden 
måde har haft tilknytning til teatret, men 
det vil også være nyttigt for alle, der samler 
stof om landsdelens foreningsliv og om 
teatret i landsdelen.

Arne Aabenhus

En slægtsbog

Den Eichelske Legatstamtavle over Descendenter 
af Anna M. Eichel, samlet og udarbejdet af jakob 
Due, februar 1988. 184 s. Pris: 145 kr. + porto. 
Ekspedition: Jakob Due, Klarskovgård, Vemmelev, 
4220 Korsør.

Dr. Eichels Legat, hvis oprindelse, stifter og 
historie, der er blevet grundigt redegjort 
for her i månedsskriftet årg. 1977, side 6-12 
af den nuværende kurator, forstander og 
direktør Jakob Due, Klarskovgård, er ud
kommet i en ny, maskinskrevet, men udvi
det 3. udgave, hvori der omtales ca. 2400 
personer. Såvel nogle af slægtens første, 
som mange af deres efterkommere har 
dybe rødder i Sønderjylland, så derfor vil 
adskillige læsere kunne finde bekendte 
blandt de nævnte, mens en del af descen
denterne er gennem giftermål kommet til 
Tyskland eller andre europæiske lande, 
ligesom talrige efterkommere er udvandret 
til de oversøiske stater.

Slægtsbogen er opdelt i seks hovedaf
snit, hvor de af stammoderen, Anna Mag
dalene Eichels børnebørn, som fik børn, er 
stammoder eller stamfader til hver sit ho
vedafsnit. Denne opdeling samt et komplet 
alfabetisk navneregister over alle de nævn
te bag i bogen vil gøre det let at finde frem 
til den eller dem, man evt. søger.

Jens K. Lampe.
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De første postkasser i Haderslev

Bagsiden 
om 
forsiden

Det var ikke kun til søs der ved midten af 
1800-årene skete forbedringer i befor
dring af post og passagerer, således som 
det er fortalt i historien om »Maagen« 
side 283-87. Også på anden måde skete 
der fremskridt.

Den 18. maj 1851 udkom en ny lov for 
hertugdømmet Slesvig angående post
forbindelser. Heri blev der givet ret
ningslinier for postvæsenet i hertug
dømmerne i lighed med de bestemmel
ser, der gjaldt i kongeriget. Ved loven 
indførtes bl.a. for første gang en ensartet 
porto på 4 sk. for indenrigsbrevforsen- 
delser. Afsenderen af brevene kunne fort
sat vælge mellem frankering eller forsen
delse af ufrankerede breve, mens en 
tidligere mulighed med delvis frankering 
nu fuldstændig ophørte. Som revolutio
nerende nyhed indførtes desuden fri
mærket, der kunne erstatte den sædvan
lige frankeringsmåde med kontant beta
ling og den herefter følgende påtegning 
på brevet: »frit« eller »betalt«.

Til alles efterretning blev den nye 
postlov i sin helhed aftrykt i den lokale 
avis, men Haderslevs postmester, Nico
lai Nissen (1816-93), mente, at yderligere 
forklaringer var på sin plads. Datidens 
kancellisprog var absolut ikke lettere 
forståeligt end nutidens, så Nissen gav i 
annonceform samme dag, som det første 
afsnit af loven blev offentliggjort, et kort 
resumé af loven. Dette var holdt i et mere 
letfatteligt sprog og med små praktiske 
fif, som f.eks.: »frimærket hæftes ved at 
væde den lim, hvormed det er bestrøget, 
på brevet ovenover adressen i dets højre 
hjørne«. Nissens annonce gav desuden 
oplysning om, at frimærkerne kunne kø

bes på postkontoret i åbningstiden, dog 
senest kl. 19.

Som følge af frimærkets opdukken i 
den postale verden i Danmark var det nu 
ikke længere nødvendigt for brevafsen
dere at møde op på postkontoret for at 
afsende post. Som noget nyt i Haderslev 
dukkede derfor også de første postkasser 
op, og den 17. januar 1852 kunne postme
ster Nissen bekendtgøre at der »til lettel
se for det korresponderende publikum« 
er anbragt »låsede brevkasser ved hr. 
Nissens hus, Storegade i Gammel Ha
derslev, og Hans Petersens hus, Nørrega
de ved siden af Torvet«. I postkasserne 
kunne der foruden breve, påklistret fri
mærker, også nedlægges ubetalte breve 
til forsendelse på adressatens regning.

Vi er i den heldige sitautaion, at der 
også findes et billede af byens første 
postkasse. For et års tid siden fik Haders
lev byhistoriske Arkiv nemlig et stort flot 
fotografi med motiv fra Torvet til affoto
grafering. Vi kunne se, at billedet var 
meget gammelt, og det fremgik også af 
de oplysninger, vi havde modtaget om 
den forretning, der sås på billedet, at det 
måtte være fra ca. 1864. På det udsnit af 
billedet, som er gengivet på forsiden, ses 
et kik fra Torvet ned ad Nørregade. Til 
venstre ses hjørnet af Torvet 8, og på det 
andet hus fra højre, ejendommen Nørre
gade 2, ses på karnappen den ene af de to 
postkasser, der blev ophængt i Haders
lev i januar 1852.

Jakob Røjskjær

Litt.: Jakob Røjskjær: Haderslev postdi
strikts historie 1649-1926, Forlaget Gam
melting, Haderslev, 1988.

304 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-88


