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Augustenburger Liedertafel 1843-45
Af HANS SCHULTZ HANSEN

Landsarkivet for Sønderjylland fik for et par 
år siden indleveret en protokol fra »Augu
stenburger Liedertafel«. Landsarkivar Hans 
Schultz Hansen fortæller her om foreningen 
og dens forbindelser til hertugen af Augu
stenborg og den øvrige slesvig-holstenske 
sangerbevægelse.

Den slesvig-holstenske sangerbevægelse 
11840'ernes slesvig-holstenske agitation 
spillede sangforeningerne, de såkaldte 
»Liedertafel«, en meget fremtrædende 
rolle. De samlede såvel de aktive sange
re som deres hustruer og passive støtte
medlemmer til socialt samvær om den 
slesvig-holstenske sag. Ved deres optræ
den på de slesvig-holstenske folkemø
der fremførte sangkorene gamle og nye 
nationale sange for tilhørerne og gjorde 
dem populære. Flere af folkemøderne 
havde direkte karakter af sangerfester.

Sangforeningerne var en vigtig del af 
den tyske nationale enhedsbevægelse. 
»Liederkranz« i Stuttgart fra 1824 reg
nes som det første Liedertafel. Herfra 
bredte denne form for national organi
sering sig nordpå. 11830'erne grundlag
des flere sangforeninger i hertugdøm
met Holsten, og i 1839 den første i her
tugdømmet Slesvig, nemlig i byen af 
samme navn. Det næste slesvigske Lie
dertafel stiftedes i 1841 i Egernførde. De 
følgende år 1842-45 skød den ene sang
forening op ved siden af den anden, først 
og fremmest i købstæder og flækker, men 
snart også flere steder i landområderne, 
særlig i Angel. I Nordslesvig blev det 
første Liedertafel dannet i september 
1842 i Aabenraa. Tønder fulgte efter al
lerede i november samme år, mens Ha
derslev fik sit i juli 1843.

En særlig udbredelse fik sangforenin
gerne i Als-Sundeved, hvor hertug Chri
stian August af Augustenborg havde sine 
slotte og avlsgårde og udøvede stor po
litisk indflydelse. I 1843 oprettedes et 
Liedertafel i Gråsten, som er specielt ved, 
at der ikke alene dannedes et mandskor, 
men snart også et kor med kvindelige 
sangere. Samme år fik den anden hertu
gelige slotsby Augustenborg sit Lieder
tafel, og senest i 1844 blev der dannet en 
sangforening i Sønderborg.

Slesvig-holstensk silkefane syet af damer fra den 
augustenborgske hertugfamilie til sangerfesten i 
Wiirtzburg i 1845. Her optrådte blandt sangerne 
fra Slesvig og Holsten også medlemmer af Augu
stenburger Liedertafel under det blå-hvid-røde 
banner med de to hertugdømmers våben og lyrer i 
hjørnerne. Foto: Schleswig-Holsteinisches Lan
desarchiv.
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Endelig blev der omkring årsskiftet 
1844/45 grundlagt en sangforening i Ul
kebøl, så vidt vides den eneste på landet 
i Nordslesvig. Koret havde gårdejer og 
synsmand Peter Paulsen fra Ulkebøl som 
formand, mens degnen var dirigent. Om 
koret i øvrigt meddelte »Sønderborger 
Ugeblad«, at det »størstedels består af 
landmænd, hvilke i det daglige liv kun 
taler den alsinger dialekt, og dog med 
sand lyst og kærlighed og af egen fri 
drift har stræbt efter at lære den tyske 
folkesang og med bedste resultat«. Det 
vakte også opsigt i andre blade, at et 
Liedertafel, som overvejende sang tyske 
sange, kunne opstå i denne rent dansk
talende egn. »Man ser deraf, hvis man 
ikke allerede vidste det, at den tyske 
sang er af propagandistisk natur«, skrev 
det konservative »Altonaer Mercur«, og 
den danskvenlige »Flensburger Zeitung« 
regnede med, at ulkebøllerne snart ville 
ansøge om tysk kirke- og skolesprog.

Oprettelsen af sangforeningerne i Grå
sten, Augustenborg, Sønderborg og Ul
kebøl passede som fod i hose med her
tugens kamp for at bevare det tyske 
sprog i retsvæsen og forvaltning samt 
fremme tyskundervisningen i området. 
Det tyske sprog skulle sikre hertugdøm
met Slesvig imod indlemmelse i konge
riget og dermed understøtte hertugens 
arvekrav på dette hertugdømme i tilfæl
de af den oldenborgske kongeslægts for
ventede snarlige uddøen. Den nære sam
menhæng mellem hertughus og sang
forening træder da også tydeligt frem af 
den lille bevarede protokol fra »Augu- 
sterburger Liedertafel«, som for et par år 
siden kom til Landsarkivet i Aabenraa 
fra et privat dødsbo.

Augustenburger Liedertafel 
»Augustenburger Liedertafel« blev som 
nævnt stiftet i 1843, efter protokollen 
nærmere betegnet den 5. november. Fra 
begyndelsen havde sangforeningen 53 

medlemmer, men selv om der hurtigt 
indtrådte yderligere fem, kneb det med 
at få stemmer nok, da kun 19 var aktive 
sangere. Derfor måtte man slække på 
kravene til sangernes sociale niveau og 
optage otte håndværkssvende, som slap 
for kontingentet. I 1844 havde forenin
gen 33 aktive sangere, i 1845 31; til gen
gæld nåede man nu med de passive op 
på i alt 86 medlemmer.

Medlemmerne var mere eller mindre 
afhængige af hertugen. Fra selve hoffet 
kan identificeres såvel høje som lave 
funktionærer - fra overinspektør hofråd 
Bahrt, hofpræst dr. Germar, livlæge dr. 
Bjørnsen, huslærer cand. Bahrt og orga
nist Hansen over hovmester Speerschnei- 
der, oldfrue madam Hagemeister, første
kok Jansen, slotsgartner Stannis og jæger 
Schramm til adskillige kammerpiger og 
lakajer. Hertugens lidenskabelige heste
interesse afspejlede sig også med den 
engelske træner Mansfield og berider 
Jochims blandt medlemmerne. Fra lo
kaladministrationen kom herredsfoged 
hofråd Prehn, husfoged Grotian, vice- 
husfoged Thomsen og pensioneret told
kontrollør Brodersen. Godsdriften var 
bl.a. repræsenteret ved forpagterne 
Dieck, Rønhave, og Jacobsen, Gammel
gård, samt skovfoged Dåhnfeld og lade
gårdsforvalter Haack. Endelig var der 
en stor gruppe selvstændige erhvervs
drivende fra flækken - de hertugelige 
hofleverandører: Købmanden, de man
ge håndværkere samt lægen, dyrlægen 
og advokaten.

Medlemmernes nære tilknytning til 
hoffet betød, at »Augustenburger Lie
dertafel« ved flere lejligheder medvirke
de ved hertugfamiliens fester. Den 11. 
juli 1844 sang man i slotsgården, da ko
ret fik overdraget en fane af prinsesser
ne, og den 21. juli, da den danske dron
ning Caroline Amalie, hertugens søster, 
var på besøg. Koret var også populært 
hos de menige damer i Augustenborg,
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der skænkede »et smagfuldt fanebånd«. 
Senere på året gik koret i fakkeltog på 
hertugindens fødselsdag, hvor sangerne 
for første gang bar deres nye emblem, en 
forgyldt lyre på en sløjfe i de blå-hvid- 
røde slesvig-holstenske farver. Også her
tugen fik et fakkeltog på sin fødselsdag. 
Ved koncerten nytårsaften på slotsplad
sen deltog endog de to prinsesser og den 
ældste prins i sangen. Året efter sang 
man også gentagne gange på slottet, så
ledes ved hertugparrets sølvbryllup den 
18. september.

»Augustenburger Liedertafel« øvede 
stemmerne en gang ugentligt i vinter
halvåret. Man sang typiske tyske Lieder- 
tafelsange som Ernst Moritz Arnds: »Was 
ist des deutschen Vaterland« og Hoff
mann von Fallerslebens »Nur nach 
Deutchland« samt andre tyske fædre
lands- og soldatersange, drikke- og kær
lighedsviser. Regnskaberne viser, at det 
udelukkende var tyske sangbøger, som 
indkøbtes. Fra 1844 kom naturligvis også 
Chemnitz' og Bellmanns nationale hit 
»Schleswig-Holstein meerumschlungen« 
på standardrepertoiret. Denne sang hav
de medlemmerne lært ved uropførelsen 
på den store sangerfest i Slesvig 23.-24. 
juli 1844, hvor også den blå-hvid-røde 
slesvig-holstenske »landsfane« for første 
gang blev foldet ud for det begejstrede 
publikum. I første omgang havde augu- 
stenborgerne ellers opgivet at rejse, men 
hertugens løfte om at betale 36 mark i 
rejsepenge sikrede alligevel sangernes 
deltagelse i denne skelsættende fest. Hof
råd Bahrt gav et tilskud på godt 76 mark. 
På rejsen fulgtes sangerne fra Augusten
borg med Sønderborgs Liedertafel.

11845 deltog en kvartet fra Augusten
borg Liedertafel i den fællestyske san
gerfest i Würzburg 4.-6. august. Atter 
var hertugen trådt til med et kontant 
tilskud, denne gang 240 rigsdaler, og 
hertugfamiliens piger havde atter været 
flittige med synålen og syet en fane til de 

slesvig-holstenske sangere. Det var her
tugen meget om at gøre, at han over for 
de tyske liberale kom til at stå i gunstigst 
muligt lys. Med kvartetten fra Augu
stenborg og fanen kunne han markere 
sin tyskhed og »liberalitet« på en tilpas 
harmløs måde, der ikke skadede hans 
konservative kontakter. Hjemkommet 
fra turen kvitterede en af deltagerne, bog
handler Christiani, med at trykke en pje
ce om rejsen til Würzburg: »Reise der 
Schleswig-Holsteinischen Sänger zum 
Gesangfeste in Würzburg nebst Be
schreibung des Festes«.

Sangerfester på Als og Sundeved
De augustenborger sangere gav ikke kun 
deres kunst til bedste i det fremmede. På 
Als viste de ved forskellige lejligheder, 
at de også havde en politisk funktion på 
hjemøen. Den 9. juni 1844 holdt de fæl
lesudflugt med Sønderborg Liedertafel 
til Sønderskoven, hvor de to sangfor
eninger skiftevis eller sammen udeluk
kende sang tyske sange, så det med »Søn
derborger Ugeblad«s ord vakte interes
se hos »en stor menneskemængde af alle 
stænder«. Navnlig vakte »Was ist des 
deutschen Vaterland« bifald. Om turene 
til Frydendal den 18. august og til Fyns- 
hav den 8. september samme år forelig
ger ikke videre oplysninger, men mon 
ikke hensigten også her har været at lade 
lokalbefolkningen høre den tyske sang?

Det største arrangement blev sanger
festen i Augustenborg den 1. juni 1845. 
Hertugen gav foreningen lov til at sætte 
en tribune op i slotshaven og stillede 
ridehuset til rådighed for aftenspisnin
gen. I dagens anledning var byen smyk
ket med æresport, blomsterguirlander 
samt blå-gul-røde og hvide flag. Der kom 
gæster fra nær og fjern, fra Tønder, Hu
sum, Aabenraa m.v., og dampskibet 
Christian VIII medtog en del deltagere 
fra Flensborg. I alt solgte foreningen 1589 
billetter; børn kom gratis ind.
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Forsiden på protokollen fra 
Augustenburger Liedertafel med 
foreningens bomærke, illustrati
on: Landsarkivet for Sønderjyl
land.

Festen begyndte kl. 16 og bestod i tre 
afdelinger med hver fem sange, adskilt 
af halve timers pauser med instrumen
talmusik. Ud over sangforeningen i 
Augustenborg stod også Sønderborg og 
Ulkebøl sangforeninger bag arrangemen
tet. Sangkoncerten sluttede efter publi
kums forlangende med »Schleswig-Hol
stein meerumschlungen«.

Kl. 20 var der fællesspisning for her
rer og damer. I middagen deltog hen

imod 500 personer, der skålede for den 
slesvig-holstenske sag. »I de oprigtigste 
og med entusiastisk jubel udbragte toaster 
udtalte sig her frem for alt dybtfølt tak
nemmelighed og tro hengivenhed for det 
augustenborgiske fyrstehus, hvis høje 
medlemmer samtlig har grundet sig den 
inderligste kærligheds uforgåelige min
de i alle godtsindede slesvigholsteneres 
hjerter«, hed det i »Sønderborger Uge- 
blad«s servile og sprogligt ikke helt kor- 
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rekte danske beskrivelse. Der udbragtes 
således skåler af foreningens formand 
hr. Fischer, af hofchefen hr. von Cossel, 
af købmand Todsen fra Tønder, kandi
dat Jacobsen fra Gråsten og dr. Ecker- 
mann. For »Augustenburger Liederta
fel« »gik alt som ønsket«, og der blev et 
overskud på knap 200 mark.

Halvanden måned senere, den 13. juli 
1845, gjorde Augustenborg og Ulkebøl 
sangforeninger fælles udflugt til Nord
borg, hvor de gav koncert og til gengæld 
modtog et leve ved herredsfoged Stef
fens. Ifølge »Dannevirke« havde Steffens 
udbragt et leve for Slesvig-Holsten, men 
det blev energisk bestridt af kirurg G. 
Heuermann i Nordborg. Om »Danne- 
virke«s referent skrev han: »Dersom den
ne dumrian måske lugter en forbrydelse 
i et leve! for vort fædreland, da han så 
naiv fordrejer det, som virkeligt blev 
udbragt, så u(!)bringer jeg et nifold tord
nende leve! for vort kære fædreland 
»Slesvig-Holsten«, med det ønske, at 
dette, mig så dyrebare fædreland, må 
grønne og blomstre i rolighed og enig
hed under vor af enhver ægte fædre
landsven højt elskede arvefyrste, Hans 
kongelige Majestæt Christian VIII, som 
vi er hengivne med ubetinget troskab, 
og af ganske hjerte beder til Gud, om et 
langt, velsignelsesrigt liv for vor dyre
bare kongelige hertug«. Kirurgen, der 
var født i Oldesloe, kombinerede såle
des sin hengivenhed for Slesvig-Holsten 
med konge- og hertugtroskab. Om fe
sten har foranlediget nordborgerne til 
oprettelse af deres egen sangforening, 
kan desværre ikke afgøres på det for
håndenværende kildegrundlag.

Det hertugelige sølvbryllup, som fej
redes fra den 18. til den 22. september 
1845, fik til dels også karakter af en sles- 
vig-holstensk folkefest. Selve sølvbryl
lupsdagen den 18. blev bl.a. markeret 
ved sang i kirken ved »Augustenburger 
Liedertafel«. Fredag den 19. var der he

stevæddeløb og bal om aftenen. Om lør
dagen var der auktion over heste fra det 
hertugelige stutteri og middagstaffel. Om 
søndagen foretog hertugparret sammen 
med gæsterne en dampskibstur til den 
anden hovedbesiddelse, Gråsten. Her 
underholdt Gråsten Liedertafel gæster
ne. I slotsparken blev der serveret i telte 
for godsets bønder, og om aftenen var 
der bal for folket. Om mandagen var sce
nen atter flyttet til Augustenborg, hvor 
der påny var væddeløb og bespisning af 
bønderne på dette gods. Sangforeninger
ne fra Augustenborg, Sønderborg og Ul
kebøl gik om aftenen i festoptog med 
firfarvede lanterner til slotspladsen, hvor 
de gav bålkoncert, indtil festlighederne 
sluttede med et stort aftenbal.

Med året 1845 kulminerede den sles
vig-holstenske sangerbevægelse tilsyne
ladende på Als og i Sundeved. I hvert 
tilfælde er protokollen herefter tavs. Dog 
vides, at Augustenborg Liedertafel sang i 
slotskirken ved årsskiftet 1845/46 samt 
deltog i fællestyske sangerfester i Køln i 
1847 og i Lybeck i 1847. Om årsagerne til 
aktivitetstilbagegangen kan kun gisnes, 
men i hvert fald betød det følgende år 
med kong Christian VIII's »åbne brev« 
og dets afvisning af det augustenborgske 
arvekrav en forskydning af de nationale 
modsætninger fra det folkelige og kultu
relle til det dynastipolitiske område.

Litteratur og kilder:
Peter J. Sönnichsen: Musik an der Grenze - 
vom Gegeneinander zum Miteinander, Apen- 
rade 1996, især Frank Lubowitz' »Ein
führung« (hovedsagelig på grundlag af Hen
ning Unverhaus utrykte afhandling). 
Sønderjysk Månedsskrift 1996 nr. 4. 
»Sønderborger Ugeblad« 1844-45 
»Dannevirke« 1845-46.
Landsarkivet, Foreningsarkiver, Augusten
burger Liedertafels protokol 1843-45.
Landsarkivet, folketællingen for Augusten
borg 1845.
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Bovlund, en landsby i
Midtsønderjylland
Af N1ELS H0RLÜCK JESSEN

/ den sydlige del nf Agerskov sogn ligger 
Bovlund, der siden senmiddelalderen og frem 
til udskiftningen i slutningen af 1500-tallet 
bestod af tolv gårde. Antikvar Niels Hørliick 
fessen, Skov- og Naturstyrelsen, tegner et 
portræt af byen og dens historie, som den 
kan opleves i dag.

Landsbyen på geesten
Bovlund ligger i den sydlige del af Ager
skov sogn, der siden kommunalrefor
men i 1970 har været en del af Nr. Rangs
trup kommune. Man kommer ikke til
fældigt gennem landsbyen, da de søn

derjyske hovedveje fører uden om og 
krydser hinanden i kirkebyen Agerskov. 
I årtier har rutebilen æ Skærbækbil dog 
kørt gennem byen et par gange om da
gen. Kommer man endelig til Bovlund 
bemærker man en kirke, en stor smedje, 
en nedlagt skole, et par huse og et par 
enkelte landbrugsejendomme. Og udsig
ten, thi her er højt til loftet og masser af 
albuerum. Er vejret nogenlunde, er der 
en fantastisk udsigt mod syd, sydvest og 
vest til de vidtstrakte enge. Er man bare 
en lille smule heldig, kan man ude i ho
risonten mod sydsydvest se tårnet på 

Udskiftningskort fra 2796/97 over Bovlund, hvor man tydeligt ser gårdenes placering langs vejen, 
som man også kan se dem på forsidebilledet. Kort: Landsarkivet for Sønderjylland.
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Løgumkloster kirke. Byen ligger nemlig 
på en bakkeknude eller et fremspring, så 
terrænet falder meget både mod syd, 
sydvest og vest med en forskel på over 
30 m fra det laveste punkt ude i engene 
mod sydvest til det højeste punkt nord 
for kirken. Det bemærkes især, når man 
kører fra Branderup mod Bovlund.

Men Bovlund er mere end kirke, 
smedje, en nedlagt skole m.m. Bovlund 
består af fire bebyggelser. Bovlund Bjerg 
med kirken, smedjen osv., Bovlund by, 
der er den oprindelige landsby og ene
ste bebyggelse før 1790, Bålsted eller 
Boelstederne, som min sjællandske far
mor sagde, og endelig Bovlund Nymark.

Bovlund by ligger ved foden af bak- 
keknuden sydvest for kirken. Bebyggel
sen er usædvanligt velbevaret og dan
ner stadig et tæt sluttet landsbymiljø, 
som vi normalt kun finder på de fede 
morænejorder på øerne og i Østjylland. 
De fleste af gårdene ligger stadig i en tæt 
sluttet række i landsbyen, og der er kun 
kommet få huse til senere. Selvom jord
ene blev udskiftet omkring 1785, er kun 
et par gårde flyttet ud.

Den tætte struktur er usædvanlig i 
områder som i Bovlund, hvor produkti
onen især er baseret på kvægavl. Kom
mer man til Vellerup eller Roost ligger 
gårdene meget spredt, fordi de har så 
store tilliggende, at det var uhensigts
mæssigt at placere dem så tæt sammen, 
som det er tilfældet i Bovlund eller i 
Østdanmark. Dels fik nogle af gårdene 
dermed meget langt ud til deres marker, 
dels var det upraktisk at drive husdyre
ne så lagt mellem bygninger og marker.

Jordene, der hører til Bovlund, ligger 
på sydskråningerne af Toftlund Bakkeø 
og ud på engene. Denne blanding af højt
liggende arealer, der ikke hører til den 
stiveste lerjord og de store og frugtbare 
enge, er det økonomiske grundlag for 
sognets måske rigeste landsby. Bovlund 
er en af de landsbyer, der danner et bæl

te tværs over Sønderjylland af meget rige 
landsbyer, hvis økonomi var baseret på 
kvægavl. De andre er Branderup, Brøns 
og især Roost og Vellerup.

Den ældste beskrivelse, der fortæller 
om Bovlund og landskabet, er lavet af 
sognepræsten Knud Aagaard i 1815. Her 
nævner Aagaard, at Bovlund havde 1829 
td. land, hvoraf 1013 td. land var eng, 
419 ager og 397 hede. På den tid betrag
tede man byer som Bovlund, der høste
de 40 læs hø til 1 otting, som »fede«, 
medens »magre« byer som Agerskov og 
Rangstrup kun høstede 12-20 læs hø pr. 
otting. Der gik fire ottinger på en hel
gård. Bovlund var i 1815 vurderet til 50 
ottinger fordelt på 16 gårde, 8 huse og 12 
inderster.

Høet var Bovlunds vigtigste afgrøde 
indtil slutningen af 1800-tallet. En gård 
kunne i særligt gode år bjærge godt 300 
læs. Der var 40 ha at gå over med le og 
håndrive. De større gårde havde hver to 
ekstra »høstkarle« i juli måned. Det var 
husmænd fra Nørrejylland, der kom 
hvert år for at tjene en god månedsløn. I 
1880'erne tjente de tre mark om dagen. 
Kornarealet var ikke nær så stort og der
med var dette høstarbejde heller ikke 
nær så krævende.

Udskiftningen af Bovlund 
Udskiftningen fandt sted i flere omgan
ge i løbet af 1700-tallet. Den startede med 
at man i 1730 foretog magelæg af eng
lodder, der var udtaget af fællesskabet. 
Det tog 14 år inden man var færdig med 
at behandle alle klagerne, men i 1744 
indgik man det sidste forlig. I 1773 
brændte en del af byen og man tog ved 
den lejlighed fat på udskiftningen, der 
blev fuldt af en delvis udflytning.

Bymarken blev opmålt i 1776 af land
måler Hans Clemendsen i Gestrup, der 
sammen med to sandeniænd eller vidner 
fra henholdsvis Vellerup og Branderup 
foretog en bonitering, så jordfordelin-
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Bovlund Bjerg med den gamle skole fra 1832 til venstre. I baggrunden kan ses tårnet af frimenigheds
kirken. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

gen kun foretages ud fra en sammenreg
ning af både kvantitet og kvalitet. Ud
skiftningen omfattede også husmæn- 
dene, der fik konverteret deres græs
ningsret på de fælles arealer til egne are
aler, som de måtte indhegne på samme 
måde som gårdmændene. Samme socia
le forståelse var der ikke i alle landsbyer. 
Nogle steder blev husmændene ved ud
skiftningen snydt for jord, hvorved de 
blev reduceret til jordløse landarbejde
re.

Efter ni års forarbejde med opmåling, 
bonitering og behandling af klagesager, 
foretog man den egentlige udskiftning i 
1785. Det blev imidlertid ikke den ulti
mative udskiftning, idet man fordelte 
engen, ageren og overdrevet hver for sig 
mellem gårdene, så den enkelte land
mand fik sin jord fordelt tre forskellige 
steder. Det førte derfor til en ny forde
ling i 1960'erne, hvor man fik en betyde
lig bedre arrondering og dermed redu
ceret afstanden mellem bygninger og 
marker. Forløbet af udskiftningen i 1785 
skyldes sandsynligvis at hverken eng, 
overdrev eller hede var kultiveret. I lø

bet af 1800-tallet opdyrkede og mergle
de man heden, for derefter at gå i gang 
med engen. Det sidste var et stort arbej
de, fordi der skulle fjernes en masse krat 
og rester af gamle træer og stød. Gården 
Thorsmark og de to gårde på Mølbjerg 
og Nymark samt et kådnersted på Bov
lund Bjerg blev flyttet ud, så der blev 
mere plads mellem gårdene i byen.

Flytning og egalisering
Vi er så heldige, at der findes oplysnin
ger bevaret fra Sønderjylland i form af 
kronens indtægter af Sønderjylland i 1543, 
som er udgivet i bogform. Her kan man 
se, hvad landmændene skulle betale i 
skat. Her kan man se, at en gård var 
skyldsat til seks mark og otte skilling, en 
anden til en mark og otte skilling, en 
tredje var skattefri, mens resten var sat 
til seks mark. Denne ensartethed er ret 
interessent. Hvordan kan det gå til, at 
alle gårde på nær to skulle betale det 
samme i skat?

Det kan kun skyldes at næsten alle 
gårdene i byen har haft samme ejer. Det 
er et almindeligt fænomen i Østjylland 
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og på øerne. Her blev de fleste gårde i 
løbet af 1600- og 1700-tallet fæstegårde 
under et gods. Det vil sige at den, der 
drev gården, fæstede gården mod at be
tale en leje eller landgilde og levere en 
arbejdsydelse, hoveri til godsejeren for 
retten til at bruge jorden. Godsejeren ind
betalte til gengæld skatten for ham til 
øvrigheden. Gårdene indgik på denne 
måde som satellitter i godsokonomien, 
hvor selve godset eller rettere hovedgår
den var centrum. Hvor alle eller de fle
ste gårde tilhørte samme hovedgård, blev 
de meget ofte egaliseret dvs. gjort lige 
store i forbindelse med en jordfordeling. 
Ved samme lejlighed blev landsbyen ofte 
reguleret, dvs. at alle gårdene blev flyttet 
og lagt på en eller to rækker, nøjagtigt 
som man i dag udstykker og byggemod
ner et areal til bebyggelse. (Lokalplaner 
er absolut ingen nyskabelse). Denne ud
vikling tog fart i løbet af 1600-tallet og 
kulminerede i sidste halvdel af 1700-tal- 
let. Herefter gik det i opløsning i løbet af 
1800-tallet som en konsekvens af land
boreformerne for helt at forsvinde med 
lensafløsningen i 1924.

Her er Bovlund helt uden for num
mer. Denne by er delvis reguleret og gjort 
lige på hartkorn, da middelalderen slutte
de ved reformationen. Det er flere årtier 
før det blev almindeligt på øerne og i 
Østjylland. Da der mangler skriftlige kil
der ældre end det omtalte skatteregn
skab, er det kun muligt at skaffe oplys
ninger om denne tidlige egalisering ved 
hjælp af arkæologien.

Efter en gårdbrand midt i Bovlund i 
1982 gravede man i brandtomten. Kul
turlaget indeholdt ikke levn fra før 1400. 
Det tyder på, at landsbyen er anlagt eller 
rettere flyttet til det nuværende sted i 
løbet af 1400-tallet. Det har krævet en 
stærk administration med stor kapital i 
ryggen at foretage en jordfordeling og 
flytning af landsbyens gårde.

Vi kan få en ide om, hvem der har 

stået bag. Indtil 1583 hørte Bovlund og i 
øvrigt også Rangstrup til Møgeltønder
hus, nu Schackenborg. Indtil reformati
onen hørte Møgeltønderhus til domkir
ken i Ribe og var bispegods. Det tyder på, 
at der her har siddet en usædvanlig drif
tig administrator i høj- eller senmiddel
alderen. Konsekvensen blev, at alle går
de og huse indtil udskiftningen lå meget 
tæt sammen ved bakkefoden, hvor de 
fleste stadig ligger.

Bovlund Bjerg
Bebyggelsen på Bovlund Bjerg er vokset 
frem gennem de sidste 200 år. I 1832 
byggede folkene fra Vellerup sammen 
med de bovlundere her en fællesskole, 
hvor der før kun havde været en kro 
med landbrug og et husmandsted. Der 
blev lagt jord til, ydet naturalier og lavet 
en lærerbolig med en fire fags skolestue 
i husets bredde. Huset ligger der stadig 
og blev i 1912 indrettet til købmandsbu
tik.

11912 byggede man en ny skole mel
lem den gamle skole og kirken. Skolen 
er opført i den tyske hjemstavnsstil, der 
ligner det typiske danske byggeri fra 
1930'erne. Det skyldes måske, at byens 
lokale bygmester, Franz Tønder, stod for 
arbejdet. Skolen blev i 1934 udvidet med 
et forsamlingshus bagved, som også blev 
brugt som gymnastiksal. Der blev an
lagt en idrætsplads med boldbaner, hvor 
jeg i begyndelsen af 1960'eme så en hånd
boldkamp, hvor det ene hold bestod af 
syv brødre fra Branderup.

Kirken er en frimenighedskirke op
stået i sidste halvdel af forrige århund
rede. Sammen med den store økonomi
ske vækst fra midten af 1800-tallet vok
sede der forskellige religiøse bevægelser 
frem. I Midtsønderjylland havde især 
grundtvigianismen et solidt tag i befolk
ningen, især blandt de gårdmandsfami
lier, der mærkede de gode tider for land
bruget. Da Sønderjylland efter krigen i
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Kæmpeploven fra Bov
lund Plovfabrik, som si
den 1883 har produceret 
plove. Fabrikken blev in
ternationalt kendt, da den 
omkring 1950 lancerede 
kæmpeploven, der var i 
stand til at pløje en meter 
dybt og dermed bryde al
laget, så heden kunne op- 
dyrkes. Foto: Sønderjyske 
billeder bd. 111.

1864 blev preussisk, afskedigede preus
serne i 1867 den grundtvigske præst i 
Agerskov. Herefter steg ønsket om en 
grundtvigsk frimenighed, hvor man kun
ne høre guds ord på dansk eller rettere 
sønderjysk. Det er ikke nogen tilfældig
hed, at initiativet udgik fra Bovlund. Her 
sad den energiske L.B. Poulsen, der var 
en kendt skikkelse på egnen. Med ham 
som den drivende kraft lykkedes det at 
få samlet midler sammen til at opføre en 
frimenighedskirke i Bovlund. Nu hjalp 
det formentlig, at Bunde Refslund, en 
gårdmand i Bovlund by, og hans kone 
ydede et tilskud på ikke mindre end 8.000 
mark. Den stod færdig i 1897 og der med 
flere år inden den i 1900 blev taget i 
brug. L.B. Poulsen blev den første frime
nighedspræst, og der lever stadig men
nesker, der husker ham fremsige trosbe
kendelsen på sønderjysk ...vi forsache æ 
dævl... Kirken er tegnet af arkitekt An
dreas Bentsen, mens altertavle og alter
bord er tegnet af Martin Nyrup, ham 
med København Rådhus.

Overfor kirken ligger Bovlund plovfa
brik. Den er blevet berømt for sin Bov

lundplov. Det er en kendt plov, der var 
særlig egnet til engjord. Da man begynd
te at opdyrke heden ved hjælp af trak
tor, udviklede fabrikken en særlig hede
plov. Den var stor og lavede en fure, der 
var ikke mindre en 50 cm dyb. Der står 
et eksemplar i Kongenshus Mindepark. 
Nu er der ikke mere så stort behov for 
plove, der kan bryde al. Til gengæld er 
der behov for skovbrugsmaskiner i for
bindelse med skovrejsningen, så derfor 
har man udviklet reolploven.

De to sidste bebyggelser er også udlø
bere af den store velstandsstigning si
den 1800. Den fulgte sammen med en 
stigning i folketallet. Dette sammen med 
effektiviseringen af landbruget førte til 
mange udstykninger og oprettelse af nye 
landbrug. I forlængelse af denne udvik
ling er Bålsted husmandsbrug udstyk
ket i 1930'erne ude på engene. Bovlund 
Nymark er landbrug, der er udstykket 
på de gamle overdrevsarealer.

Der er mere at fortælle om Bovlund, 
men dette er, hvad man kan se i dag over 
500 år efter bispen i Ribe regulerede byen 
ved foden af bakken.
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Frimenighedernes opståen i Sønder
jylland og Bovlund Frimenighed
Af STEN KAALØ

Engang var der ti grundtvigianske frime
nighedskirker i Sønderjylland. I dag er der 
kun to tilbage i henholdvis Rødding og Bov
lund. Frimenighedspræst Sten Kaalø, Bov
lund, fortæller her om oprettelsen af de første 
frimenighedskirker i Sønderjylland og om 
Bovlund Frimenighed.

N. F. S. Grundtvig
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig fød
tes i slutningen af det syttende århund
rede i Udby på Sjælland. Hans far var 
præsten i Udby.

Det gik sådan, at Grundtvig blev teo
log. Han var i stor tvivl - ikke om, at Gud 
Herren var Skaberen, den Almægtige, 
som alle burde frygte. Nej, den unge Ni
kolaj Frederik Severin var i tvivl om, hvad 
han egentlig skulle bruge sin teologiske 
uddannelse til. Hvad han selv skulle være 
og arbejde med her i livet, for han var 
interesseret i historie, i kunst, i skønlitte
ratur, i den nordiske mytologi, i det an
det køn, i Danmarks ve og vel. Han skrev 
fædrelandshymner, kunstanmeldelser, 
gudelige digte og kærlighedsditto, og 
hans eksamensprædiken havde som over
skrift: Hvordan er det gået til, at Guds 
Ord ikke længere findes i Guds Hus?

Det var romantikkens tidsalder, og den 
unge Grundtvig var et romantikkens 
barn, men rationalismen var der stadig. 
Især var mange præster rationalister, 
hvad man måske ikke lige skulle finde 
på at tro, men det var de, og på den måde 
blev Gudsordet, forkyndelsen, til en del 
af rationalismen. Rationalisternes forkyn
delse blev oplysning, blev standpunkter 
af fornuft, blev ren og skær moral.

Den anden grøft, romantikkens, var 
mange andre præster havnet i. De svær
mede, og mange sværmere holdt sig til 
dem. Det var heller ikke den karske evan
geliske forkyndelse. Det var føleri.

Grundtvig blev imidlertid, på sin fa
ders indtrængende opfordring, kapellan 
i Udby Kirke. Og han tog fat på arbejdet. 
Først var han pietist, så var han roman
tisk, så gik han på en måde i stå og var 
bare en vred, ung mand, der tugtede sin 
menighed. Men en sag lå ham på hjerte: 
Børnenes skolegang. Han var utrættelig 
i arbejdet med at sørge for, at børnene 
fik ordentlig undervisning. Han fornye
de skolegangen i Udby, og børnene var 
glade for ham. Og forældrene med.

Frimenighedskirkernes åndelige fader N. F. S.
Grundtvig (1783-1872).
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Han forlod imidlertid Udby menig
hed og var i 1824 i København. Her gik 
der noget op for ham. Han tog skarpt og 
offentligt afstand fra rationalismens præ
steskab. Han tog i det hele taget afstand 
fra mangt og meget og fortalte, at han 
havde gjort en opdagelse, nemlig at krist
ne i Trosbekendelsen havde fået et 
mundtligt ord overdraget fra den ældste 
kristne menighed, ja helt fra de første 
disciple. Det ord var netop ordet, kristne 
kunne og skulle leve på og af: TROSBE
KENDELSEN. Som allerede Luther hav
de sagt det: »Når du står op om morge
nen, skal du sige Trosbekendelsen og 
bede Fadervor. Og det samme når du 
efter dagen går til sengs om aftenen«.

Trosbekendelsen blev Grundtvigs lø
sen. I bekendelsen fandt han det kristne 
livsord, som han havde ledt forgæves 
efter i sin Bibel uden at finde det. Der
med sagde han også, at fornuft og ro
mantik intet har med kristendom at gøre. 
For at sætte mennesker fri af deres til
hørsforhold til rationalistiske præster el
ler sværmer-præster skulle det være 
muligt at løse sognebånd, så man kunne 
høre til i en kirke, hvor Trosbekendelsen 
var hovedordet, hvor dåb og nadver var 
det bærende i gudstjenesten.

Der blev naturligvis røre om Grundt
vig. Der blev ballade. Og han blev slået 
af banen. Men han kom igen.

I 1860'erne var Grundtvig præst ved 
Vartov Kirke i København og medlem af 
rigsdagen, valgt på Præs tøegnen, hvor 
han i øvrigt også havde været præst.

På samme tid var der en præst ved 
Ryslinge Kirke på Fyn, som gjorde sig 
ud til bens og fornærmede Kultus-Kir
keministeren. Kultus-Kirkeministeren 
ville afsætte ham. Men bønderne i me
nigheden i Ryslinge ville ikke af med 
deres præst, som endnu engang efter
trykkeligt fornærmede Kultus-Kirkemi
nisteren.

Man drøftede denne delikate sag i rigs-

Cornelins Appel (1821-1901), højskoleforstander 
ved Rødding Højskole og præst ved Rødding Fri
menighed fra 1874 til 1889. Foto: Institut for 
Sønderjysk Lokalhistorie.

dagen. Og Grundtvigs frihedssyn på det 
kirkelige område kom til at slå igennem. 
Det blev sådan, at Ryslinge Kirke fik en 
ny præst, men menigheden, som ville 
beholde den gamle afsatte præst, Vil
helm Birkedal, fik lov at lave deres egen 
menighed, som var fri af staten og kirke
ministeriet. Det blev den første frime
nighed. De var først i en lade, men de 
byggede senere en kirke. Et stykke tid 
efter fik de i øvrigt den ide, at de gerne 
ville have en smule med statskirken at 
gøre. De søgte om at få det sådan og fik 
lov til at kalde sig for en valgmenighed, 
hvilket betød, at de selv valgte deres 
præst. Men de stod under et vist tilsyn af 
provst og biskop og betalte selv som 
forud.

Sådan blev fri- og valgmenighederne 
til. Og der kom flere og flere ud over det 
ganske land.
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Bovlunds forste frimenighedspræst, L. B. Poul
sen (1840-1919). Her er han fotograferet i haven 
sammen med sin tredje hustru Hanne, født Out- 
zen Lebeck, og sonnen Jens. Foto: N. Påskesen, 
Aagaard. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

Sønderjylland
I 1864 tabte Danmark krigen, og preus
serne satte sig på Sønderjylland. Det fik 
en særlig betydning for dannelsen af frie 
grundtvigske menigheder i Sønderjyl
land.

Det begyndte i Rødding - i Rødding- 
Skrave sognekald - i 1861. Det blev le
digt. Man gik til kongen og fik en præst 
fra Nørup: Hans Svejstrup. 1 Rødding- 
Skrave kirke havde der før siddet en 
halv snes mennesker og småsovet under 
den drævende rationalistiske tale. På 
Hans Svejstrups indsættelsesdag var kir
kerne fyldte, og Svejstrup prædikede på 
sin egen jævne og hjertevarme facon. 
Han elskede at synge. Ved bøndernes 
gilder kom der nyt åndeligt indhold, og 
skolebørnene fik glød i kinderne, når 
Svejstrup tog sig af dem. Folk samledes 
fra adskillige sogne til kirke hos ham og 
til ugentlige møder på Rødding Højsko
le, hvor Svejstrup hver fjortende dag for

talte bibelhistorie. Grundlovsfest holdt 
man i præstens skov, og om efteråret 
fremlagde Svejstrup de kirkelige friheds
krav ved et møde i højskolens gymna
stiksal, de krav, som først var formuleret 
af Grundtvig.

I 1864 måtte højskolens lærere flytte 
teltpælene, men Svejstrup blev som sog
nepræst tre år endnu, indtil der i 1867 
afkrævedes ham ed til den preussiske 
konge. Det kunne han ikke, skønt mange 
bad ham gøre det. Med dansk pension 
blev han boende endnu tre år i Rødding 
og samlede i begyndelsen sine gamle til
hørere på højskolen. Svejstrup blev den 
person, der om nogen var grundlægge
ren af det, der senere skulle blive til Rød
ding Frimenighed. Men han kunne ikke 
leve under preussernes åg og tog imod et 
kald i Vejen-Læborg menigheder.

De møder, som Svejstrup havde be
gyndt på Rødding højskole, blev overta
get af Cornelius Appel. Han var af nord
slesvigsk slægt, lærersøn og selv uddan
net lærer. I 1840'erne var han begyndt 
som lærer i Sønderjylland. En stormfuld 
efterårsnat var hans sind og øje blevet 
opladt for lyset i Guds levende ord i den 
kristne menigheds dåbspagt under læs
ning af et stykke, som Grundtvig havde 
skrevet i »Nordisk Kirketidende«. Efter 
Treårskrigen blev han lærer ved Borger
skolen i Tønder, og skønt seminariefor
standeren kun kunne bruge den frisinde
de grundtvigianer som timelærer i skriv
ning, fik Appel med sine sjældne evner 
til at omgås unge mennesker meget stor 
indflydelse på eleverne. En af eleverne 
hed L. B. Poulsen, og han blev senere den 
første præst for Bovlund Frimenighed.

Appel fik tilbud om at komme til Dan
mark og undervise efter 1864, men han 
ville hellere arbejde og virke for sønder
jyder. Ved nytårstid 1865 flyttede han 
ind i forstanderboligen på Rødding Høj
skole.

Mange af Svejstrups gamle venner bad 
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ham om at udføre deres kirkelige hand
linger. Men det måtte han ikke for de 
tyske myndigheder. Hans venner nød
tes derfor til at træde ud af landskirken. 
Så måtte Svejstrup gerne udføre kirkeli
ge handlinger for dem, men ikke i kir
ken. Det sværeste for de udtrådte var, 
når de skulle have deres kære i jorden 
efter dødsfald. Sognepræsten forbød 
klokkeringning, tale, bøn og sang på kir
kegården. Folk skulle skræmmes med, 
at det kom til at ligne en selvmorderbe
gravelse. Så forrettede Svejstrup begra
velsen fra hjemmet, med jordpåkastelse 
i stuen. På kirkevejen sang de unge så 
foran kisten, og på kirkegården var der 
højtidelig tavshed, og man bad stille en 
bøn med blottet hoved.

Alt dette var ikke bare noget, som nog
le få mennesker kendte til i en lille del af 
Sønderjylland. Rygterne gik, og mange 
rejste derhen, hvor dansksindede, frisin
dede præster og talere holdt gudstjene
ste eller foredrag. Præsterne og talerne 
rejste selv rundt. Der var et stort røre. 
Der var vækkelse. Der var modstand mod 
den preussiske besættelsesmagt.

1 1873 blev der udnævnt en ny Over
præsident i landsdelen med det beteg
nende navn: von Bitter - og bitter var 
han, og kursen blev skarpere. Svejstrup 
fik en bøde for at holde altergang i Bov

lund uden først at spørge altergæsterne, 
om de var udtrådt af landskirken. Man 
begyndte i de frie kredse og især i Rød
ding at tale om at få Cornelius Appel 
præsteviet.

Det endte da også med, at han blev 
præsteviet på Askov Højskole den 30. 
juli 1874. Det var Svejstrup, der holdt 
Intimationstalen (bekendtgørelses ta len), 
hvori han gav en redegørelse for udvik
lingen i Rødding. Han sagde, at Appel 
ikke begærede embede i den danske kir
ke, men ville være hyrde for hele menig
heden i Sønderjylland. Så prædikede Vil
helm Birkedal fra Ryslinge på Fyn. Efter 
Appels ønske var det tre lægmænd fra 
Sønderjylland og tre fra Kongeriget, som 
ved håndspålæggelse var med til at ned
bede Guds velsignelse over ham. En af 
dem, N. J. Termansen, skrev samme dag: 
»Er nogensinde en mand viet til Ordets 
tjener, med mangfoldige hjerters bræn
dende bøn og dybt bevægede ønsker, så 
er det Appel«.

Ordinationen medførte et retsligt ef
terspil for de medvirkende præster. Men 
den lille frie Rødding-menighed indret
tede sin kirke i Rødding Højskoles gym
nastiksal. De var ca. 30-40 familier til
knyttet. I stedet for altertavle havde man 
et kors af mos, døbefont og alterstager 
var af træ, og sådan klarede man sig.

L. B. Poulsens gård på Bov
lund Bjerg, som han købte og 
opførte et nyt stuehus til, efter 
han vendte tilbage til Sønder
jylland i 1870. Pd billedet ses 
stuehuset, hvor han indrette
de et forsamlingshus i den ene 
ende til frimenighedens guds
tjenester og møder. Foto: In
stitut for Sønderjysk Lokalhi
storie.
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Bovlund Frimenighed
Vi flytter ca. 30 km sydpå til Bovlund og 
omegn. 11840'erne kom der her et folke
ligt røre, især påvirket fra Røddingeg- 
nen. Dette røre førte til oprettelsen af et 
»Dansk Samfund«, som holdt møder i 
hjemmene og folkefester i Mandbjerg 
Skov ved Toftlund. Omkring 1860 blev 
den grundtvigske pastor Boesen præst i 
Agerskov, som ligger fire kilometer fra 
Bovlund. De fleste af Dansk Samfunds 
folk sluttede sig til ham. Senere kom der 
fire unge lærere til sognet, som havde 
det samme grundtvigske livssyn. Det fik 
kredsen til at udvikle sig og gjorde den 
mere kristelig.

Blandt disse fire nye unge lærere var 
L. B. Poulsen, som i 1862 blev ansat ved 
en af sognets skoler i Rangstrup. L. B. 
Poulsen var født i Hundebøl ved Rød
ding og havde gået på Tønder seminari
um, hvor han havde sluttet sig til grup
pen af unge omkring Cornelius Appel.

L. B. Poulsen deltog frivilligt i krigen i 
1864, »hvilket jeg alle dage vil takke Gud 
for, at jeg fik mod til«, som han senere 
sagde. Efter krigen, nederlaget, fortsatte 
han arbejdet som lærer på skolen i Rangs
trup og arrangerede mindre møder, hvor 
han selv fortalte eller læste op. Da myn
dighederne i 1867 forlangte ed af em- 
bedsmændene, nægtede Poulsen at af
lægge den. Han blev derpå som så man
ge andre afsat. Så var han uden arbejde - 
hvad så?

Et år boede han i Bovlund hos sin 
hustrus familie, men da myndighederne 
i 1868 forlangte soldatered af ham, drog 
han til Danmark, hvor han blev forstan
der for Vejstrup Højskole på Fyn.

I foråret 1870 opgav tyskerne deres 
faneeds-forehavende, og L. B. Poulsen 
vendte atter tilbage, hvorpå han købte 
og drev en lille ejendom i Bovlund. Han 
byggede stuehus, og i stuehusets østlige 
ende indrettede han en mødesal, hvor 
han samlede sine åndelige meningsfæl

ler, mennesker, som havde brudt med 
de tyske præster. I Poulsens mødesal 
holdt man folkelige sammenkomster, 
andagter og kristelige møder. Denne 
mødevirksomhed, som i begyndelsen 
kun omfattede få familier fra Bovlund, 
Vellerup, Rangstrup og Gestrup, blev 
grundlaget for Bovlund Frimenighed.

Efter at Cornelius Appel fra Rødding 
var blevet præsteviet, blev han også 
præst for kredsen i Bovlund. Han holdt 
gudstjeneste nogle få gange om året, 
mens L. B. Poulsen selv ledede de sæd
vanlige søndagsmøder. Efterhånden blev 
kredsen i og omkring Bovlund stærkere, 
og man ønskede at danne en frimenig
hed og få sin egen præst.

I 1879 bad man L. B. Poulsen om at 
blive Bovlund Frimenigheds første 
præst. Han sagde ja, og den 19. novem
ber blev han præsteviet af sin gamle læ
rer fra seminariet i Tønder, Cornelius 
Appel, i mødesalen i sit hus i Bovlund 
under medvirken af et antal medlem
mer fra Rødding Frimenighed og natur
ligvis folk fra Bovlund.

Efterhånden som Bovlund Frimenig
hed voksede, voksede også trangen til at 
få en kirke. Her var ikke nogen gymna
stiksal på en højskole som i Rødding. 
Mødesalen hos Poulsen var fin, men lil
le. I 1895 talte Bovlund Frimenighed ca. 
60 medlemmer, og man besluttede at 
bygge en kirke. Ved frivillige bidrag ind
kom der 16.000 mark til at bygge en kir
ke. Samme efterår blev der købt jord til 
kirken, og arkitekt Andreas Bentsen, 
Vallekilde, tegnede bygningen. I 1896 
blev kirken opført af bygmester Arent, 
Sillerup, som den første frimenighedskirke 
i Sønderjylland.

Den 19. september 1896 skulle der 
være højtidelig indvielse, men gendar
meriet forbød, at menigheden tog kirken 
i brug. De skulle først skaffe en særlig 
tilladelse fra særligt højtstående myndig
heder. Det var selvfølgelig ren chikane.
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Den 31. marts 1897 prøvede man igen, 
men amtsforstander von Stojentin i Toft
lund nedlagde atter forbud. Trods for
budet samledes menigheden alligevel til 
gudstjeneste, men en gendarm opløste 
forsamlingen, hvilket, man var forberedt 
på, ville ske.

Frimenigheden klagede, og overfor
valtningsretten omstødte de stedlige 
myndigheders forbud, men da der i den
ne omstødelse ikke blev taget principiel 
stilling, blev også den næste gudstjene
ste opløst i regeringspræsidentens navn. 
Man klagede atter. Det tog næsten to år, 
altsammen for at genere, men den 11. 
maj år 1900 blev forbudet ophævet ved 
en dom ved retten i Berlin.

Under stilfærdige former blev kirken 
taget i brug søndag den 16. september 
samme år, efter den havde stået færdig i 
fire år.

I tilknytning til dommen i Berlin for
tælles der to historier i frimenigheden. 
De ligner hinanden, men foregår i to 
forskellige byer. Det berettes, at et af 
Bovlund Frimenigheds medlemmer den 
dag var i København, hvor han gik helt 
alene rundt i byen og klappede i hæn
derne, da han havde hørt det glædelige 
budskab. På samme måde fortælles det, 
at et andet medlem gik alene omkring i 
Berlin og klappede i sine hænder.

Om det nu er sandt eller ej, vides ikke, 
men beretningen vidner om, at det vir
kelig var en hjertesag at blive frimenig
hed med egen kirke i den preusserstyre
de landsdel.

L. B. Poulsen var Bovlund Frimenig
heds præst til sin død i 1919, lige før den 
genforening, som han vidste ville kom
me. I sidste sekund forsøgte magthaver
ne at genere frimenighedskirken ved i 
hast at lave en forordning, der forbød at 
sænke kister ned i jorden på Bovlund 
Frimenigheds Kirkegård. Nu var gode 
råd dyre. L. B. Poulsen skulle naturligvis 
begraves på kirkegården. Man fandt på

Bovlund Frimenighedskirke, opført i 1896 og ta
get i brug den 11. maj 1900. Foto: C. C. Biehl. 
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

råd. Man gravede en slidske skråt ned i 
jorden, og så bar man L. B. Poulsen ned i 
graven. Det var ikke forbudt.

Selv om Bovlund Frimenighed var ble
vet til på grund af den særlige situation i 
Sønderjylland efter 1864, så fortsatte fri
menigheden efter Genforeningen, inspi
reret af Nikolaj Frederik Severin Grundt
vigs tanker.

Der blev senere bygget en præstegård. 
Kakkelovnen i kirken er nu erstattet af 
centralvarme. Harmoniet er skiftet ud 
med et rigtigt orgel, organisten får løn, 
og præsten får løn. Men stadig gøres der 
et stort frivilligt arbejde. Uden frivilligt 
arbejde kunne frimenigheden ikke eksi
stere.

Menighedens præster: L. B. Poulsen, 
N. A. Jensen, Marius Olsen, C. H. Wullf, 
K. J. Bønløkke, Kjeld Kristensen, Erling 
Pallesen, B. T. Haarløv, S. Kaalø.

Bovlund Frimenighed i dag
Bovlund Frimenighed har i dag ca. 250 
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medlemmer. I år er der over ti konfir
mander. Der er forholdsvis god kirke
gang, og mange børn bliver døbt i kir
ken.

Så har vi generalforsamling hvert år i 
februar måned, hvor tre medlemmer af 
menighedsrådet er på valg hvert år, så 
der kan ske den udskiftning, medlem
merne til enhver tid ønsker.

Det er også generalforsamlingen, der 
vælger ny præst, når det er aktuelt.

Efter inspiration fra Bovlund Frime
nighed er der åbnet en genbrugsbutik i 
den nærmeste by, Agerskov. Overskud
det herfra deles ligeligt mellem Kirkens 
Korshær og pigeskolen Seva Mandir i 
Sydindien. Arsomsætningen i »Tøj & 
Ting«, som butikken hedder, er på næ
sten 100.000 kr.

Vi har kirkekaffe efter hver gudstje
neste. Til gengæld har vi en søndag fri 
om måneden. Hvad koster det så at være 
i Bovlund Frimenighed? Det samme som 
at være i folkekirken. Dog er prisen ned
sat for unge under 25 og pensionister.

Ved udbruddet af første Verdenskrig 
var der ni frimenigheder i Sønderjylland, 
nemlig foruden Rødding og Bovlund: 
Skærbæk, Haderslev, Aabenraa, Sunde
ved, Valsbøl, Rønshoved og Abild. Nu 
er der kun Rødding og Bovlund tilbage.

En del af frimenighederne blev opløst 
ved Genforeningen, andre lidt senere, 
da der kom grundtvigske præster til sog
nekirkerne. Nogle menigheder døde bare 
ud.

Nu er der et gnidningsløst samarbej
de mellem de fleste sognekirker og de to 
tilbageværende frimenigheder. Når der 
siges de fleste sognekirker, så betyder det, 
at der indimellem kan opleves besyn
derlige ting, især når folk melder sig ud 
af folkekirken for at melde sig ind i fri
menigheden.

For ikke længe siden sagde en folke
kirkepræst til en yngre kvinde, der meld
te sig ud af folkekirken for at blive med

lem af Bovlund Frimenighed: Ja, så er du 
helt dig selv, så har jeg intet mere med 
dig at gøre, og du kan ikke blive begra
vet her! Mærkelige ord. Vi har ofte med
lemmer, som begraves på sognekirkens 
kirkegårde, når deres familiegravsted er 
der, eller de bare vil begraves der. Det er 
helt problemfrit. Det er jo samme tro, 
den evangelisk-lutherske tro, i folkekir
ken og frimenigheden. Set fra frimenig
hedens vinkel kan man dog komme i 
tvivl, om det nu også vitterligt er den 
evangelisk-lutherske tro i folkekirken, 
når man træffer på sådan en præst. Det 
er næsten, som om man er tilbage til de 
onde dage.

Til sidst en prøve på L. B. Poulsens 
sønderjyske mål. Her er hans bøn for 
mange år siden, nedskrevet efter prædi
kenen af et medlem af frimenigheden, 
Berthaline Refslund, som hun husker den:

»Ja, wi sejer Dæ tak, kjære Gud o Far, 
fo all den naad' Do ha bevist imoe wos.

Men føst o sist seje wi tak fo, at wi 
syndige minneske må kom te Dæ som 
wi er, og at Do vil hjælp wos, o frels wos, 
o før wos godt egjemmel.

Hjælp wos no, naar de gaar wos godt 
o lykkle, at wi tejr ålt med tak a' Din ha
nd, o bruger et ret, te Din ær', og te løk'o 
velsignelse fo wos sjæll o wo næste.

Og hjælp wos, naar de und' daw kom
mer owe wos, me' sygdom o død o sorre 
o ulyk', ja imo ålt undt, de ka' ram' wi 
minneske baade te sjæl og legem. Hjælp 
wos, at wi gaar te Dæ med et oltsam- 
ment, og ligger et frem fo Dæ i en goj 
Bøn.

Ja, styr og led Do wos, som Do olljen 
ser, de er bedst, og hjælp wos, naar e dø 
kommer me' sin iskold ha-nd, lys Do da 
fo wos, og trøst wos, og før wos godt 
igjemmel, og gjør et tilsidst godt fo wos, 
åltsammel, møje be'e, end wi kan bej' o 
tænk. Ja, hør wos Wo Far, du som er i 
Himlen...«.
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Set og sket i grænselandet
Grænselandskronik
Af ESKILD BRAM

Den lever godt, som lever skjult. Lossen 
i Sdr. Stenderupskovene under Hader
slev Statsskovdistrikt lever åbenbart 
godt, om end skjult. Den har været løjet 
død eller meldt forsvundet adskillige 
gange, gerne med tilføjelsen: »Hvad sag
de jeg!« Dræberen, som vi vel i dag vil 
udtrykke os på sneglevis, har såmænd 
været ræve eller løse hundekobler. Også 
ulve har været bragt i forslag.

Den store interesse i begyndelsen for 
dyret, fik uventet tildelt en rolle i 
»Jyllandsposterne spalter, hvor der var 
nyt at hente for dem, der gerne vil vide 
mere. Vildtkonsulent Bent Junker Han
sen fortalte til bladet følgende:

»Der foreligger to ædruelige iagtta
gelser fra henholdsvis en bukkejæger og 
en vicepolitimester. Sidstnævnte havde 
iagttaget en los jage en hare i en park. 
Det passer ganske godt med, at lossens 
vigtigste bytte er kaniner. En anden mel
ding er kommet fra en landmand og hans 
medhjælper i Agtrupskov, i nærheden 
af Stenderupskovene. Begge så under 
mejetærskning et stort, rødbrunt katte
agtigt dyr springe ud af en hvedemark. 
Vildtkonsulenten sætter denne hændel
se i forbindelse med den lange, våde 
sommer, der kan have tvunget Stende- 
rup-lossen til at holde sig skjult i korn
markerne og derfor ikke er blevet set 
eller sporet i skovene. I stedet for at an
gribe rådyr har den muligvis holdt sig til 
harer, som der har været mange af i år. 
Og som udmærket kan erstatte kaninra- 
gout'en.

Vort naturlige forhold til naturen har 
forandret sig. Nogle vil sige: helt til det 
mimoseagtige. Således har Skov- og Na

turstyrelsen nedlagt veto mod lokalpla
nen for et nyt sommerhusområde ved 
Kelstrup Strand. Styrelsen kræver seks 
sommerhusgrunde holdt uden for pla
nen. Begrundelsen for indsigelsen er, at 
fredskoven inden for området kan tage 
skade, når der lægges sommerhuse di
rekte ind i skovbrynet.

Mere iøjnefaldende er det, at lokalaf
delingen af Danmarks Naturfrednings
forening har undsagt lokalplanen med 
den begrundelse, at sjældne planter som 
majgøgeurt, lodden dueurt, kærsvine
mælk og mjødurt kommer i farezonen. 
(JV 13.9)

Havørnen er åbenbart kommet for at 
blive. Ornitologerne har noteret, at to 
rugende ørnepar har fået to unger på 
vingerne i år, for første gang i mange år. 
Det kunne være blevet til en tilvækst på 
tre, men én af de mægtige rovfugle sy
nes at være gået til. De sønderjyske ru
gepladser ligger ved Hostrup Sø og 
Bankelsø ved Halk Strand. Sig det ende
lig ikke til andre.

Vadehavets beskyttelse
Størst af de biologiske opgaver er be
skyttelsen af Vadehavet med dets rig
dom af fugle, fisk, sæler og det hele. 
Dette i global forstand helt specielle far
vand har vi ikke for os selv. Vi deler 
ansvar og glæder med Holland og Tysk
land. Denne fælles forpligtelse er blevet 
formaliseret i et nyt, grænseoverskriden
de samarbejde: Euroregion Vadehavet. 
Det sker ikke ved et diktat fra oven.

De kommunale myndigheder på om
kring 70 øer og halliger (en hallig er en 
uinddiget ø i Vadehavet) i de nævnte
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Museumsinspektør Katrine 
Kampe, Kunstmuseet på 
Brundlund Slot, med J. F. 
Willumsens maleri, skæn
ket af Gruvemanns private 
kunstsamling i Aabenraa. 
Foto: Karin Riggeisen, 
Nordschleswiger.

kystlande skal tage stilling til, hvad de i 
fællesskab vil gøre for at bekæmpe for
urening af Vadehavet og den helt me
ningsløse sejlads med speedbåde, der er 
i stand til at sejle sælerne ned. Ribe, Skær
bæk og Fanø kommuner har meldt klar 
til at gå ind i Eurosamarbejdet.

Klokkerent museum
Vadehavet må dog for Guds skyld ikke 
gøres til et museum. Skal der snakkes 
museum, kan vi i stedet hilse på det 
vistnok nyeste og helt specielle, nemlig 
klokkemuseet i Over Lerte ved Sommers
ted, der udstiller i den lille, nedlagte kir
ke.

Klokker har gennem tiderne spillet en 
rolle i poesi og kristenliv. Schillers pom
pøse, folkekære symboldigt »Das Lied 
von der Glocke« om klokken som bille
de på menneskelivet lærte tidligere ge
nerationer udenad.

Som efterklange fra de store stormflo
der ved den slesvigske vestkyst lyder 
sagnene om klokkeklange fra havets dyb, 
når dønningerne sætter de sunkne kir
keklokker i bevægelse. Helt uden for 
sagnverdenen fik Üllerup kirke på Sun
deved i 1640, seks år efter stormflodska
tastrofen i 1634, en kirkeklokke, som var 

bjerget fra havet. Den havde hængt i Lilt 
kirke på øen Nordstrand ud for Husum, 
hvor folk fra Ullerup indfandt sig for at 
købe en manglende klokke.

Dansk Klokkemuseum i Over Lerte 
kirke har i sin samling en lille klokke, 
der også har noget med havet at gøre. 
Derudover véd man ikke stort andet om 
den, end at den formentlig tjente som 
skibsklokke på et skib, der strandede på 
den vestjyske kyst mellem 1860 og 1870. 
Noget af lasten og skibsklokken bjerge- 
des i land. Det vides også, at skibsklok
ken senere blev brugt som kirkeklokke, 
men hvor? Ligeledes savner man en over
sættelse af inskriptionen på klokken. Den 
lyder »Zanella Tercesti 1834 Boptolo 
Opus«. Jydske Vestkys ten har opfordret 
sprogkyndige til at give et bud. Måske 
indeholder inskriptionen også oplysnin
ger om det strandede (italienske?) skibs 
navn.

Offermoserne - en national forpligtelse 
Sønderjyllands museum for arkæologi, 
Haderslev Museum, har to store jernal
derfund, Nydam og Ejsbøl, at se til. De 
må betegnes som overordentlig givende 
udgravningsområder. De usædvanlige 
offerhandlinger efter kamphandlinger i 
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det 4. og 5. århundrede e.Kr. har optaget 
offentligheden i det ganske land, ikke 
mindst som følge af Piet van Deurs' spæn
dende fjernsynsserie fra Nydam Mose. 
Et dronningebesøg satte kronen på vær
ket. I sommer så henved 6.500 interesse
rede en specialudstilling af fund fra 
Nydam Mose på Haderslev Museum.

Ejsbøl Mose bliver dog ikke stedbarn. 
Kulturministeriet bevilgede i september 
400.000 kr. til Ejsbøl i den hensigt at red
de et truet våbenfund, hvad udgravnin
ger i efteråret gerne skulle råde bod på. 
Men ikke nok med det. Kulturministeriet 
har bedt museet udarbejde et projekt og 
budget for en total undersøgelse af mo
sen i perioden 1998-2000 til en overslags
sum af 3.7 mio. kr. Så flot plejer staten 
ikke at optræde, når det gælder »det gam
le ragelse«, som en kendt politiker en
gang udtrykte sig. Men når daleren i det
te tilfælde får lov at rulle, skyldes det 
ifølge sekretariatschef Erik Johansen fra 
Rigsantikvariatets Sekretariat, at det dre
jer sig om en national forpligtelse, fordi 
disse offerfund i de danske moser er no
get helt enestående. Det er en erkendelse, 
som varmer i Sønderjylland.

Og så til noget helt andet
Herefter følger så i kronologisk orden, 

hvad der fandt vej til kronikken i løbet af 
kvartalet:

6. juli: Et nyt internationalt informati
onscenter er åbnet i Vester Vedsted ved 
Ribe. Dette center indsamler og udstiller 
viden om hele Vadehavet, herunder dets 
mennesker og deres levevis, både som 
dansk, tysk og hollandsk farvand. Det 
har taget seks år at realisere planerne om 
centret, der har kostet 13 mio. kr. Der er 
regnet med et årligt besøg af omkring 
40.000 mennesker. (RB.)

Sprogforeningen gør et fremstød
14. juli: Den ældste af de såkaldte gamle 
nationale foreninger, Sprogforeningen af 
1880, har sendt en appel ud til sine godt 
1.200 medlemmer nord og syd for græn
sen om at bistå bestyrelsen i bestræbel
serne på at skaffe nye medlemmer. Det 
er ganske flot, at Sydslesvig alene tegner 
sig for 400 medlemmer. Deri ligger for
mentlig en erkendelse af, at et arbejde 
for kendskab til det danske sprog er af 
særlig betydning for styrkelsen af dansk
heden dernede. (JV og EB)

18. juli: Amtsborgmester Kresten Phi- 
lipsen har sagt nej tak til en opfordring 
om at stille op til EU-parlamentet ved 
valget i 1999. Bag opfordringen stod også 
partiorganisationerne i Århus Amt, der 

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-98

Så er der ved at komme fod på den 
mægtige skulptur.
Foto: Else Rahbek, Flensborg 
Avis.
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gerne ville være med til at »dele« en 
fælles kandidat. Et sådant samarbejde 
ville have gode muligheder for at sikre 
opstilling på en af listens første tre plad
ser - og dermed et sikkert valg. (RB.)

Grænse for grænseoverskridelse
21. juli: Det gode naboskab mellem Dan
mark og Tyskland rækker endnu ikke 
til, at de to nationale mindretal gensidigt 
inviterer hinanden, selv når der er dob
beltbesøg af Danmarks dronning og 
Tysklands forbundspræsident. Sådan 
skriver JydskeVestkysten i en reportage 
om de to statsoverhoveders besøg hos 
begge mindretal. Bladet hentyder til, at 
det tyske mindretal i Nordslesvig havde 
inviteret repræsentanter for det danske 
mindretal i Sydslesvig til et kaffebord på 
det tyske gymnasium i Aabenraa sam
men med dronningen og præsidenten. 
Men det danske mindretals formand, 
Heinrich Schultz, sagde nej tak, og for at 
der ingen misforståelse skulle være, med
delte Schultz samtidig, at det tyske min
dretal ikke ville blive inviteret til det 
efterfølgende dronninge-præsidentbe- 
søg på Borgerforeningen i Flensborg.

Det kan nok være, at JydskeVestky- 

sten i en ledende artikel udtrykte for
bavselse over disse »store ord i små sko«, 
som overskriften på kommentaren lød. 
Bladet understreger, at dobbeltbesøget 
på højeste plan tjente til endnu engang 
at fremhæve de gode forhold i grænse
landet. »Det er svært at få øje på nogen 
bedre anledning til, at de to mindretal 
havde budt hinanden til bords. Til ende
lig at række hinanden hånden i fuld re
spekt, som rigtige venner og gode nabo
er gør«. Belæringen slutter med at adva
re mod, at de store og fine ord går hen og 
blegner. »De store ord, som ikke kun 
andre, men også mindretallene selv ud
trykker om den fredelige sameksistens 
som eksempel for andre lande og min
dretal. Det sidste anerkendende skridt 
over for hinanden er ikke taget endnu«. 
(JV + EB)

Slut med sandborge - i Tyskland
10. august: Mennesker mødtes, og sød 
musik opstod i hjertet. Sådan kan man 
godt tage Jens August Schades poesi til 
indtægt for et genhør med den usæd
vanlige friluftskoncert, som Den konge
lige Opera holdt på Skamlingsbanken 
for ca. 35.000 musikglade danskere. Min-

Danske og tyske skoleelevers monument i Harreslev over deporterede fanger fra Frøslevlejren. Foto: 
Kurt Hardi, Flensborg Avis.
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Nær Ejsbøl Mose, 
oprindeligt en sø, 
ligger to pælespær
ringer i Haderslev 
Fjord. De kan teore
tisk godt være ind
gået i et fælles for
svarsværk med Ejs
bøl. Tegning: Ha
derslev Museum.

sandten blev også Richard Wagner slup
pet løs til trods for, at der havde været 
nedlagt et enkelt veto mod, at denne 
tysk-tyske musik, som en vis Adolf Hit
ler svømmede hen over, skulle forurene 
den dansk-danske Skamling. (EB)

11. august: Der er glæde på den hjem- 
metyske kulturfront. Antallet af elever i 
de tyske skoler nåede et nyt højdepunkt 
med i alt 1.276 elever mod 1.230 året i 
forvejen. (No)

12. august: Der var en tid, særlig lige 
efter den sidste krig, da mange danskere 
knyttede hænder ved synet af de tyske 
feriegæsters strandborge. Særlig slemt 
var det, når fæstningsbyggeren forsyne
de sin borg med muslinge-indskriften 
»Besetzt«. Det lå lidt for tæt på »Besæt
telse«. Det sjove er, at nu forbyder ty
skerne selv bygning af strandborge. Det 
gør myndighederne bl.a. på badeøen Sild 
(Sylt) med den begrundelse, at hullerne 
giver vind og vand angrebsflader, frem
skynder strandnedbrydning, hindrer 
bevægelsesfriheden på stranden og ge
nerer redningsaktioner ved stormflod. 
(FIA. + EB)

18. august: Også læreanstalter finder 
det en god ide at fusionere. I den hensigt 
at blive et nyt sydjysk universitet slutter 

Handelshøjskole Syd, Sydjysk Universi
tetscenter og Odense Universitet sig sam
men. Fusionen ventes at medføre opret
telsen af godt 100 nye stillinger i Syd- og 
Sønderjylland. (RB.)

19. august: Det er ikke altid, mindre
tallene kan trøste sig med, at small is 
beautiful. Knap to år efter sin oprettelse 
har mindretalscentret ECMI i Flensborg 
taget afsked med sin leder Stefan Probst, 
der har styret opbygningen af institutio
nen. Probst er - noget overraskende - 
nået til erkendelse af, at Flensborg ikke 
er det rigtige sted til virksomheden. Han 
ville foretrække en placering i en hoved
stad, hvor man ville opnå en bedre virk
ning og et mere livligt forskermiljø. (FIA.)

26. august: Arkæologer ved Hader
slev Museum har i Hjartbro ved Toft
lund fundet et velbevaret gravkammer 
fra jernalderen. I gravkammeret var der 
en mand, en kvinde og to børn. Kvinden 
var overdådigt udstyret, og da der var 
levnet velbevarede rester af hendes 
dragt, vil disse få betydning for vor tids 
opfattelse af kvindedragten i perioden 
fra tiden omkring år 400 til år 500 i vor 
tidsregning. (RB)

29. august: Menighedsrådet i Hader
slev Domsogn har fået meddelse om, at
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Ny generalkonsul i Flensborg: dr.phil. Henrik 
Becker-Christensen. Foto: Institut for Grænse
regionsforskning.

dronning Margrethe er villig til at desig
ne en ny bispekåbe i fortsættelse af den 
tradition, der er skabt med kreationen af 
fire messehagler i liturgiske farver, som 
dronningen i sin tid skænkede domkir
ken. (JV)

Statens gave til Sydslesvig
27. august: Det danske statstilskud til 
kulturelle formål i Sydslesvig stiger i det 
kommende år med knap 10 mio. kr. til i 
alt 362,4 mio. kr., en stigning fra 352,9 
mio. kr. Som sædvanlig ydes det største 
bidrag til det danske mindretals skole
væsen, der er nået op på 231,9 mio. kr. 
(No)

31. august: Efter at pressen i interims
perioden havde bragt det ene bud efter 
det andet på, hvem der ville blive ud
nævnt til ny dansk generalkonsul i Flens
borg, var der lige netop gættet forbi re
geringens foretrukne: dr.phil. Henrik 
Becker-Christensen, Aabenraa. Hermed 
har det endnu engang vist sig, at historie 
kan føre til alt, blot man forlader den i 
tide. Forgængere i embedet var Troels 

Fink, Lorenz Rerup og H. P. Clausen, 
alle professorer. (FIA. + EB)

11. september: De danske sydslesvige
res politiske parti, SSW, deltager i hvert 
fald foreløbig i det tyske forbundsdags
valg, svarende til et dansk folketings
valg. Mere interessant er et SSW, der 
ligger død, for de tyske landspartier. In
gen forbyder en dansk sydslesviger at 
stemme på det tyske parti, som en »le
dig« SSW'er har størst sympati for. Den 
kandidat, som denne gang bejlede til 
kanslerembedet i Bonn, var den social
demokratiske udfordrer, Gerhard Schrö
der. Da han under et valgmøde i Kiel 
mødte ledende repræsentanter fra SSW, 
lovede Schröder, at han ville tage min
dretalsspørgsmålet op, dersom det blev 
ham, der som ny forbundskansler kom 
til at afgive regeringserklæring. Den sid
dende kansler Kohl havde ikke ønsket at 
afgive et sådant løfte. (JV)

Fornem gave til Brundlund Slot 
13.9.: Kunstmuseet på Brundlund Slot 
har modtaget en værdifuld gave, som 
man både kan kalde en fødselsdagsgave 
og en dåbsgave til det nye museum. Det 
er et maleri af J. F. Willumsen. Billedet er 
malet i 1920-25 og forestiller kunstne
rens datter Gersemi foran et piano. Den 
private giver er fhv. lektor i Aabenraa 
Edit Gruvemann, der på sin 85 års fød
selsdag ønskede at betænke den nye 
kunstinstitution med et billede, som ind
gik i den store kunstsamling, som ægte
parret, gennem årene havde opbygget.

I en vurdering af Willumsens værk 
skriver kunstanmelder ved »Der Nord- 
schleswiger«, Jürgen Ostwald, at man 
måske kan betragte det som symptoma
tisk, at Willumsen-gaven ikke gik til Søn
derjyllands »officielle« kunstmuseum i 
Tønder, der kun koncentrerer sig om 
moderne kunst. For Willumsen er ikke 
en hvilken som helst, men en af protago- 
nisterne i dansk kunst og i den moderne 
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europæiske. Han har fået sit eget muse
um i Frederikssund. (Jllp + No)

13. september: Biskop Olav C. Linde- 
gaard, Haderslev, der med årets udgang 
falder for aldersgrænsen, afleverede på 
et sidste præstemøde et elegant buk for 
damerne, de kvindelige præster. Når 
man betænker striden i sin tid, også in
den for de gejstlige rækker, om kvinder
nes adgang til kjole og krave, må man 
sige, at tiderne forandrer sig. Hvad der 
er sket, må siges at være positivt, udtalte 
biskoppen i en slags åndeligt testamen
te. »Den forøgelse og berigelse af præste
standen, der er sket ved, at flere og flere 
kvinder valgte at læse teologi og blive 
præster, bør nævnes.« Samme liberale 
holdning indtog Lindegaard, præst i Fol
kekirken gennem 40 år, til kirkens vel
signelse af bøsser og lesbiske. (JV)

Unge hædrer KZ-fanger
På 54-årsdagen for den første deportati
on af danske fanger fra Frøslevlejren til 
tyske KZ-lejre, i øvrigt imod givne løfter, 
er der afsløret et mindesmærke for de 
deporterede lige syd for grænseovergan
gen Padborg-Harreslev, hvorfra trans
porterne foregik med tog. Det drejer sig 
om 1.600 danske fanger, hvoraf 250 om
kom i rædselslejre som Neuengamme og 
Dachau. Elever fra den danske Duborg 
skole og den tyske Auguste-Victorie 
Schule, begge Flensborg, og Harreslev 
Centralskole har som skoleprojekt skabt 
et massivt mindesmærke, der leder tan
ken hen på en dyster banegård. Initiativ
tageren til denne indsats af mange unge 
fra begge nationaliteter er dansk land
dagsmedlem i Kiel, lektor ved Duborg 
skolen, Anke Spoorendonk. Mange over
værede afsløringen, deriblandt forman
den for det tyske mindretal i Nordsles
vig, Hans Heinrich Hansen. (FIA.)

Fod i ekstrastørrelse
Så er det sket. Der er sat fod på den 

bemærkelsesværdige skulptur, der mar
kerer skotøjsfabriken Eccos position på 
en kunstig høj i den flade marsk ved 
Tønder. Der er meget at sige om den 
eventyrlige fod. Den vejer tre ton, er støbt 
i bronze i Firenze, er 61 /? meter lang og 2 
meter bred, skabt af kunstneren Peter 
Brandes, der også har gjort i kæmpe
mæssige krukker. Foden blev transpor
teret i lastbil til Tønder og rejst ved hjælp 
af en stor mobilkran. Hele den usæd
vanlige operation blev overvåget af to 
medarbejdere fra det italienske støberi. 
Skonummeret fandt ikke enstemmig til
slutning i Tønder Byråd, specielt fordi 
monumentets totalhøjde overskrider den 
for marsken gældende. Foden rager elle
ve meter op, altså meter, ikke fod. (No)

Forståelig jubel, da det danske min
dretal i Sydslesvig ved sidste landdags
valg kunne fordoble sit mandattal fra én 
til to. Men i det daglige arbejde i Kiel har 
der været adskillige kontroverser. Det 
nyvalgte medlem, Peter Gerckens, valgt 
ude i de vestlige distrikter, har ikke haft 
det bedste samarbejde med sin kvindeli
ge kollega, Anke Spoorendonk, fra det 
østlige område. Han har det heller ikke 
for godt med SSW's bestyrelse, der i sin 
tid opstillede ham. Bestyrelsen er navn
lig utilfreds med, at Gerckens altid først 
går til pressen med sin kritik og ikke 
retter sig efter krav, som bestyrelsen har 
stillet. Han har været inde på at blive 
løsgænger,. Under alle omstændigheder 
lader han sig ikke opstille ved næste valg. 
Det er der måske heller ingen fare for, at 
han bliver.

Forkortelser:
FIA. Flensborg Avis 
No. Nordschleswiger 
Jllp. Jyllandsposten 
JV JydskeVestkysten 
RB. Ritzaus Bureau 
Pol. Politiken
EB Forfatterens kommentar
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Det sker - på nordslesvigske museer
1918-11. november -1998
I år er det 80 år siden, at Første Verdens
krig sluttede. Våbenhvilen blev indledt 
den 11. november 1918 kl. 11. Dermed 
var fire års grufuld krig forbi. Store dele 
af Europa lå i ruiner. De overlevende 
soldater kunne begynde at vende hjem, 
og millioner havde mistet livet gennem 
krigens utallige slag. I tusindvis var lem
læstet og mærket for resten af livet.

På tysk side deltog hen ved 25.000 
sønderjyder. De deltog i en krig, som 
mange følte, ikke var deres. Ca. 5.000 
vendte aldrig hjem, men faldt på slag
marken enten på øst- eller vestfronten. 
For dem, som overlevede, tog det tid at 
komme sig over krigens gru og rædsel.

11936 oprettedes DSK1914-18, Dansk
sindede sønderjyske Krigsdeltagere 
1914-18. Kort tid efter oprettelsen var 
der 77 foreninger med over 7.000 med
lemmer fordelt over hele Sønderjylland.

Museet på Sønderborg Slot viser fra 
den 11. november en udstilling om si
derne af DSK 1914-18's virke. Hoved

grundlaget for udstillingen udgøres a 
den store samling af de enkelte afdelin
gers faner, som er indleveret til museet, 
efterhånden som de blev opløst. Det sær
lige ved DSK 1914-18 var, at man allere
de tidligt var klar over, at medlemstallet 
langsomt ville svinde ind, som årene gik. 
Sammenkomster af forskellig art, hvor 
begivenheder fra krigens tid blev gen- 
opfrisket, var især rammen om forenin
gens virke. Særligt det store årsmøde så 
mange DSK'ere frem til. Et andet fast 
holdepunkt i årets løb var udgivelsen af 
årbogen. Fra 1941 til 1972 udgav DSK en 
årbog, der indeholdt beretninger fra kri
gens mange tilskikkelser. Beretninger der 
i dag kan opfattes som vigtige kilder.

I dag er der ikke flere DSK afdelinger 
tilbage. Den sidste DSK'er er død, men 
til stadighed bibeholdes højtideligholdel
sen af våbenhviledagen stadig mange 
steder omkring i Sønderjylland.

Udstillingen vises frem til og med den
30. december 1998.

Axel Johnsen
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Museet på Sønderborg Slot

Indtil 6. dec.: Adam Saks og Daniel Biesold »Shibbolet«. 
Arr.: Sønderjyllands Kunstmuseum.

11. nov.: Udstilling med DSK faner i forbindelse med 80-året for Første 
Verdenskrigs afslutning.

indtil 15. nov.: Preussiske trofæer. Udstillingen omhandler to områder i Berlin, 
der er opkaldt efter Als.

Tønder Museum
Indtil okt. 1999: Møntskatten fra Sdr. Vollum. Uddeponering fra Nationalmuseet.
26. nov.: Månedsmøde:»Der var et dejligt slag - sange og sangtradition i 

Sønderjylland 1848-1920« v/museumsinspektør Elsemarie Dam- 
Jensen, Tønder Museum.

Drøhses Hus, Storegade 14, 6270 Tønder
Indtil 31. dec.: Kniplingsudstilling med årets tema »Torchon«. 

Håndværksudstilling - »Tømrerfaget«.
Jernovnens udvikling 1450-1900, »Varme i boligen«.

Aabenraa Museum
Indtil 15. nov.:
29. nov. - 3. jan.:

»Scener fra en borgerkrig«. Martsdagene i 1848 i Aabenraa. 
Oldemors Juletræ.

Jacob Michelsens Gård
5. og 6. dec.: Julehygge og bageweekend.

Kunstmuseet Brundlund Slot
31. okt. - 24. jan.: Udstilling ved professor Claus Carstensen.

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 22. nov.:
29. nov.:

Vin og geologi. Arr.: Geologisk Museum. 
Adventskoncert med Benedikte Johansen og 
Thomas Jensen fra Sønderjyllands Symfoniorkester.

7. -18. dec.: Julestue for skoler, børnehaver og fritidshjem.
13. dec.: Luciaoptog ved Børnekoret under ledelse af Solvejg Borgaa.

Haderslev Museum
Indtil 15. nov.: UTOTOMBO - Afrikansk Kunst.

Udstillingen viser kultgenstande bl.a. masker. 
Arr. i samarbejde med Haderslev Kunstforening

28. nov. - 3. jan.: Nissens bolig. I år viser museets nisser, hvordan de bor.

_______________________ J
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Barndomserindringer fra Gramby
Peter H. Nørgaard: Barndomserindringer fra 
Gramby 1921 - 1937. Udg. Lokalhistorisk Arkiv 
for Gram og Omegn, 1997, 63 s., ill. Pris: 80 kr.

I det erindringsværk, »Sønderjyder siden 
Genforeningen«, som Historisk Samfund ud
sendte i anledning af foreningens 75-års jubi
læum i 1995, er et af de mange erindrings
glimt forfattet af tidligere boghandler Peter 
H. Nørgaard. I artiklen beretter han om sin 
tid som boghandlerlærling i Tønder 1937 - 
1943.1 den foreliggende publikation beretter 
Nørgård om de år, der gik forud for denne 
periode, barndomsårene i Gramby. Når man 
tilføjer broderen Lars Nørgaards beretning 
om sin tid på Haderslev Lærde Skole 1918-20 
i Haderslev-Samfundets Årsskrift 1978/79, 
må man sige, at familien har ydet sit fyldige 
bidrag til den sønderjyske erindringslittera
tur.

Forfatteren er som søn af købmand Mag
nus Nørgaard og hustru Marie, født Koch, 
opvokset i købmandsgården på Kirkealle i 
Gramby. Det er årene på Kirkcalle, der vejer 
tungest i fortællingen, og heldigvis koncen
trerer forfatteren sig meget om at berette om 
livet i købmandsgården, om hvordan den 
var indrettet, hvor varerne lå, stuernes og 
køkkenets udseende og ikke mindst en gen
nemgang af årets forskellige begivenheder. 
Beretningen om skolen og lærerne fylder der
imod kun 2'/: side. Det er barnets oplevelse 
af hjemmet, der står i centrum.

Langt de fleste sider er viet en nærmest 
minutiøs gennemgang af den store køb
mandsgård. Vi kommer rundt i alle bygnin
gens rum, besøger lagerbygningerne, loft og 
kælder og oplever gårdspladsen med al dens 
liv. Her kan man tale om en indgående be
skrivelse af livet i en stor købmandsforret
ning, set indefra, i årene omkring 1930. Disse 
afsnit er bogens vægtigste, men også en skil
dring af årets gang, dens højdepunkter og 
mærkedage er godt og uddybende beskre
vet. Desuden er bogen skrevet i et til tider 
lidt knudret, men meget spændende sprog, 

der forener barnets umiddelbare oplevelse af 
sine omgivelser, dets lugte, lyde og farver, 
med den modne mands mere velovervejede 
betragtninger over sin egen barndom.

Erindringerne flyder let fra Peter Nør
gaards hånd, og man har til tider det indtryk, 
at et lidt mere indgående arbejde fra redak
tørens side kunne have fået forfatteren til at 
besvare nogle af de ubesvarede spørgsmål, 
læseren uvægerligt sidder tilbage med efter 
læsningen. Eksempelvis er de mange kom- 
mis'ers tilstedeværelse i købmandsgården 
nævnt, men man hører aldrig noget særligt 
om deres arbejdsvilkår eller rolle i dagligli
vet. Det ville også have været interessant at 
få noget mere at vide om købmandens for
bindelser uden for Gram. Hvorfor hentede 
man f.eks. foderstoffer i Esbjerg og ikke i 
Haderslev, der dog var amtets hovedby? Des
uden ville trykkeriet have stået sig ved at 
gøre noget mere ud af illustrationerne, der 
står meget utydeligt på siderne.

Men det er blevet en meget læseværdig 
bog, der bør kunne finde læsere også uden 
for Gram og nærmeste omegn.

Ism

Slagtertruget
Hans A. Haar: Slagtertruget. Historien om Ha
derslev og Omegns Slagtermesterforening. Forla
get Gammelt ing 1997.

Den 18. oktober 1634 fik slagterne i Hader
slev godkendt de første vedtægter for deres 
lav. Slagterlavet blev senere til Haderslev og 
Omegns Slagtermesterforening, der i 1997 
overgik i en sønderjysk sammenslutning af 
slagtermestre. En 363 år gammel forening 
ophørte med at eksistere, og »Slagtertruget« 
er skrevet for at fastholde dens historie og 
historien om slagterhåndværket i Haderslev. 
Forfatteren har selv været slagtermester i 
Haderslev og formand for slagtermesterfor
eningen og kender derfor både foreningen 
og faget indefra.

En af bogens styrker er, at den ikke isole
ret beskæftiger sig med foreningens og fa-
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gets historie i Haderslev, men sætter den ind 
i et større perspektiv. Når det drejer sig om 
den ældre historie, er de lokale kilder spar
somme, og det er derfor oplagt at fortælle om 
fagets og lavsvæsenets historie i bredere for
stand. Men også senere bliver den lokale hi
storie sat ind i den større historie, og det er 
kun i den ramme, den virkelig bliver forståe- 
ng-

Bogen kommer langt omkring i emnerne, 
hvilket et blik på indholdsfortegnelsen giver 
et godt indtryk af. Ud over kapitler, der di
rekte omhandler foreningens historie, kan 
man bl.a. læse om lavsvæsenet, landsmøder 
holdt i Haderslev, det faglige samarbejde, 
det offentlige slagtehus i Haderslev, pølsen 
der har en speciel historie i Sønderjylland og 
selv landsforeningens fagblad får sit eget ka
pitel.

Haar har brugt en omfattende litteratur, 
og der findes øjensynligt også et godt kilde
materiale til de lokale forhold - i hvert fald 
når vi nærmer os vores egen tid. Desværre er 
litteratur og kilder ofte ikke godt indarbejdet 
i teksten. Flere kapitler består hovedsageligt 
af citater. Forfatteren kunne roligt have for
talt historien med egne ord.

Værst er det i kapitlet Haderslev og Om
egns Slagtermesterforenings historie, hvor et 
underafsnit om »Historien i protokollerne« 
er et ubearbejdet sammenklip af citater fra 
foreningens protokoller. Som læser får man 
aldrig sammenhæng i historien, og flere af 
citaterne kunne godt være undværet.

Bogens stærkeste afsnit er dem, hvor Haar 
øser af sin egen indsigt og erindring. Tyde
ligst i kapitlet »Mine egne erindringer«. Her 
jnærker man engagement og indsigt, der er 
to af de vigtigste ingredienser i god formid
ling. Mange lokalhistorisk interesserede vil 
også få stor glæde af oversigtskapitlet om 
»Slagtermestre i Haderslev og Omegns Slag
termesterforenings område i tiden ca. 1920- 
97«. Det er et kapitel, der vil blive slået op i, 
hver gang man søger oplysning om en slag
termester i Haderslev i denne periode.

Kim Paulsen

Alsisk Sang- og Visebog
Alsisk Sang- og Visebog 2. Udgivet på forlaget 
Rondt o e Goli. 1997. Forhandles hos boghandler

ne i Sønderborg, Gråsten og Padborg samt fra 
ekspeditionen: Møllegade 68, Holm, 6430 Nord
borg. Pris: 50 kr.

1 1990 udgav en flok sangglade alsinger »Al
sisk Sang- og Visebog«. Denne bog har nu 
fået en efterfølger, udgivet af den samme 
gruppe, i nogenlunde samme udstyr og til 
samme pris.

Alsisk Sang- og Visebog 2 rummer 70 san
ge, næsten alle omhandlende øen Als, dens 
mennesker og natur. Mange af sangene er, 
som man kunne forvente, forfattet på alsisk.

Den alsiskfødte digter Martin N. Hansen 
(1893-1976) er repræsenteret med elleve san
ge, og mange af de nyere dialektdigte står 
nok i en vis gæld til ham. Glæden ved den 
alsiske natur er et gennemgående tema i man
ge af sangene.

Udgiverne af Alsisk Sang- og Visebog har 
åbenbart også fingeren på pulsen, hvad an
går nutidens alsiske sangskrivere, for eksem
pel er revyforfatteren Leif Maibom repræ
senteret.

Sangenes indhold er naturligt ret snævert 
knyttet til Als. Dog er der enkelte sange, som 
kun har en løsere tilknytning til øen, f.eks. 
Johannes Johansens »Du som har tændt mil
lioner af stjerner«, hvis eneste tilknytning må 
være komponisten Erik Sommers fem år på 
Danebod Fløjskole!

Ligesom i bind 1 er der til hver sang en 
udmærket realkommentar og sidst i bogen 
en præsentation af forfattere, komponister 
og alsiske dialektudtryk.

Med hensyn til layout har man i denne 
udgave indført computer trykte noder - kun 
»Af Østerhavets vove« har fået lov at behol
de de hånd tegnede noder. De computer teg
nede noder kan i visse tilfælde være nemme
re at læse; men de hånd tegnede i førsteudga
ven var nu tydelige nok - og meget kønnere!

Sangenes litterære værdi er måske ikke 
altid lige høj; men der er mange gode viser 
og lejlighedssange, og sangbogen er et fint 
lokalt initiativ. Når tredje udgave skal plan
lægges, kunne man som læser ønske et indle
dende afsnit om sangens vilkår på Als i dag, 
for noget tyder på, at sangen lever og har det 
godt. Oplagstallet er optimistisk sat til 2.000 
eksemplarer - gid de må blive slidt op!

Elsemarie Dani-Jensen
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Bovlunds bønder 
i ældre tid

Bagsiden 
om 
forsiden

Det almindelige billeder er, at Midtsønder
jylland var et magert og fattigt land i sam
menligning med det fede Østslesvig. Billedet 
er rigtigt, hvis man ser på jordens ydeevne, 
men ikke nødvendigvis, hvis man tænker på 
bøndernes kår. Den magrere jord blev nem
lig modsvaret af, at bønderne dels rådede 
over større hede- og engarealer, dels svarede 
lavere afgifter og hoveri.

Det gælder også Bovlund, der i ældre tid 
var den største landsby i Nørre Rangstrup 
herred. Byen rummede på reformationstiden 
tolv gårde: to under Møgeltønderhus, som 
tilhørte ribebispen, og ti under Haderslev 
amt. De sidstnævnte skulle hver årligt yde 
kongen to mark penge, et svin og for de 
flestes vedkommende et får. Hertil skulle de 
ti bønder i fællesskab levere en ko om året. 
Afgiften var typisk for Nørre Rangstrup her
red, men kun halvt så høj som gennemsnit 
for Haderslev amt. Om det først og fremmest 
var et udtryk for fattigdom eller for et lavt 
afgiftstryk, kan ikke siges med sikkerhed.

11595 rummede byen de samme tolv går
de plus en mindre ejendom, og siden 1585 
hørte alle gårdene under Haderslev amt. Af
gifterne var så godt som uændrede, men da 
kornpriserne var steget voldsomt, svarede 
de to mark fra hver gård ikke længere til 
21/: tønde rug som i 1544, men kun til en 
halv tønde. Det havde således været en væl
dig fordel for bønderne i Bovlund, at afgiften 
var fastsat i penge. Hoveri ydede bønderne i 
Bovlund heller ikke af betydning, da de nød 
godt af at bo langt væk fra Haderslev og de 
andre kongelige ladegårde i amtet.

Så længe Hans den Ældre var hertug i 
Haderslev, fik de gode Bovlund-bønder lige
som de andre bønder i Nørre Rangstrup her
red lov til at gnide sig i hænderne over de 
gode priser og lave afgifter. Da Frederik II 
arvede Haderslev amt, blev bønderne i Nør
re Rangstrup herred imidlertid sat til at yde 4 
rdl. i tjenestepenge hver, ikke som afløsning 
af et faktisk hoveri, men som afløsning for 

den principielle pligt til at gøre hoveri. Reelt 
betød denne nye afgift dog blot, at de samle
de afgifter regnet i korn kom op på det ni
veau, som de havde omkring 1540.

Byen var ikke så ringe endda. I 1542 og 
1595 var der 12 gårde, men flere af dem var 
reelt delt mellem to bønder. I løbet af 1600- 
tallet blev alle gårde delt, så byen kom til at 
bestå af 22 halvgårde, idet én gård blev ned- 
lagt-

De 22 halve gårde var ens i ager og eng. 
Først i 1700-talIet såede hver af dem 4’/z 
tønde rug, 2 td. byg, '/i td. havre og 2 skæp
per boghvede årligt. Årligt var det kun syv 
tønder land, der skulle gødes, piøjes, harves, 
sås og høstes. Det var forholdsvis lidt for en 
sønderjysk halvgård og vidner om, at ager
bruget aldrig var den stærke side i Nørre 
Rangstrup herred. Bovlund hørte endda ikke 
til de ringeste byer, hvad der fremgår af, at 
byg var næstvigtigste afgrøde. Kornavlen har 
dog næppe rakt til meget mere end gårdenes 
eget behov.

Byens virkelige velstand var de dog gode 
enge. Man regnede omkring 1710 med, at 
hver gård kunne bjærge 40 læs hø årligt og 
græsse 13 store kreaturer. Af alle byer i Nør
re Rangsstrup herred kunne kun Vellerup og 
Roost måle sig hermed. I gennemsnit havde 
gårdene i Bovlund hver fem køer, syv styk
ker ungkvæg, otte får og seks heste hver. 
Efter tidens norm var det en hæderlig kvæg
besætning, og det var i høj grad den, der 
skulle skaffe pengene til skatter, afgifter og 
familiens egne behov.

En virkelig rig by var Bovlund næppe, 
men i tider, hvor skatterne ikke var for høje, 
har bønderne kunnet bjærge sig hæderligt 
efter tidens norm. Det var tilfældet i århun
dredet 1530-1630. Da skatter og afgifter steg 
kraftigt fra 1630'erne, blev det sværere, men 
det var fælles for alle sønderjyske bønder. 
Fælles var det imidlertid også, at kårene bed
redes kraftigt i 1700-tallet.
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