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Egnsvandringen
Den store egnsvandring er lørdag den 7. 9. 1974. Alle oplysninger fås hos Historisk Samfund
for Sønderjylland, Landsarkivet, Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83.

Vejledende kursus i slægtshistorisk arbejde
HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND arrangerer et kursus for begyndere i
slægtshistorisk arbejde. Der kræves ingen
forkundskaber, men for at få det fulde ud
bytte af de praktiske øvelser vil det være
hensigtsmæssigt at have en sønderjysk slægt
at undersøge, enten ens egen, ægtefællens
eller en god bekendts. Leder: arkivar, mag.
art. Jørgen Witte.

Kursussted: Landsarkivets foredragssal, Ha
de rs I evvej 45, Åbenrå.
Påbegyndes: Den 26. september 1974 kl.
19.00. Mødedag bliver torsdag.
Indskrivningsgebyr: kr. 50,00 pr. deltager.
Tilmelding: snarest belejligt til Historisk Sam
funds kontor, Landsarkivet, 6200 Åbenrå, te
lefon (04) 62 46 83.

Haderslev Museum
Foredrag
Arrangør: Haderslev Arkiv- og Museumsfor
ening i samarbejde med Haderslev Museum.
Mandag den 7. oktober 1974 kl. 20.00.
Museumsinspektør Hans Jørgen Madsen,
Forhistorisk Museum, Moesgård:
Nye udgravninger i Dannevirke.
I forbindelse med motorvejsbyggerier ved
Slesvig er der siden 1969 blevet foretaget
adskillige arkæologiske udgravninger i Dan
nevirke. Undersøgelserne ledes af danske
arkæologer, men sker i direkte samarbejde
med Gottorp-museet. Kendskabet til det
gamle grænsevoldssystem er således blevet
øget betydeligt, og i foredraget vil udgrav
ningsresultaterne blive præsenteret og sam
menfattet i et nyt syn på Dannevirke.

Mandag den 21. oktober 1974 kl. 20.00.
Museumsinspektør Hans Stiesdal, National
museet:
Borge i Danmark fra vikingetid til dronning
Margrethe.
I vikingetiden og Valdemarstiden byggedes
store borge til beskyttelse mod landets fjen
der. I tiden derefter, i 1200- og 1300-årene,
prægedes landet af indre uro og opløsning,
og mange stormænd opførte større og min
dre private borge, som vi nu kun kender som
græsklædte voldsteder, og som der er sær
lig mange af i Haderslev amt.
Haderslev Museum
Åbningstider: Hverdage kl. 10-17;
Søn- og helligdage kl. 10-12 og 14-17.
Åstrupvej 48, 6100 Haderslev, tlf. (03) 52 23 62.

Statsbiblioteket i Århus
Tidsskriftlitteraturen spiller en stadig større
rolle inden for videnskabens forskellige fag
områder, og det er efterhånden uoverkom
meligt for den enkelte selv at abonnere på
blot de vigtigste udenlandske tidsskrifter.
Statsbibliotekets tidsskriftlæsekredse, der
står til rådighed for alle interesserede, har
siden 1920 givet flere og flere over hele lan
det adgang til på en bekvem måde at følge
med i den udenlandske tidsskriftlitteratur.
Fortegnelsen over de tidsskrifter, der står
til rådighed i 1975 vil indeholde ca. 3.000 tit
ler omfattende såvel »blandede« som fag

tidsskrifter om alle emner fra hele verden.
Fortegnelsen ventes udsendt i begyndelsen
af oktober, og sidste frist for indtegning bli
ver 25. oktober 197f. Man kan allerede nu
henvende sig for at få læsekredskataloget
tilsendt, så snart det udkommer. Adressen
er:
Tidsskriftlæsekredse
Statsbiblioteket i Århus
Universitetsparken
8000 Århus C
Tlf. (06) 12 20 22, lokal 229.

Tekstfladen har som eneste udsmykning en
slange, hvis hoved, der ses foroven, viser iden
titet med slangen i dyrefeltet på den anden fla
de. Den nederste linie (med teksten »Harald som
vandt sig Danmark«) må skønnes at være en
senere tilføjelse. Den falder uden for slange
ornamentikken.

Da det ville have været let at ændre den en
kelte rammestreg til en dobbeltstreg, det vil sige
det brede reliefbånd, der vel må tolkes som et
slangelegeme, er det måske en understregning
af, at tilføjelsen bevidst er holdt uden for det
hedenske slangeværn og i så fald en bekræftelse
på, at inskriptionen nederst på stenen er en til
føjelse, der er indhugget efter Haraids dåb.

Den store Jellingesten
AF BJØRN SVENSSON
I anledning af at Historisk Samfunds store
egnsvandring i år går til Jelling, har redak
tør Bjørn Svensson, Haderslev, søgt at sætte
Jelling i nyt lys, idet han mener, at stenen
med Kristusbilledet er rejst før Haraids dåb,
medens en del af teksten er tilføjet efter då
ben, og han kritiserer den traditionelle an
vendelse af Sønderjylland i Jellingedateringen.

Danmarks historiske tid begynder med de
to Jellingesten, der dels markerer et samlet
Danmark, dels det kongedynasti, der siden
1974-9

har kronet riget, og dels overgangen fra he
denskab til kristendom. Men om detaljerne
i denne omvæltning er der stor uenighed
blandt historikerne. Diskussionen herom har
navnlig været knyttet til den store Jellinge
sten, som Harald Blaatand rejste over sine
forældre på det sted, hvor faderen forud hav
de sat sten over sin kone, dronning Thyre.
Gorms mindesmærke var af hedensk ka
rakter: en høj, en runesten og to rækker bau
tasten, formet enten som et vi eller snarere
som en skibssætning. På stenen står: »Gorm
konge gjorde disse kumier (dvs. dette min
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desmærke) efter Thyre, sin kone, Danmarks
bod.« De to sidste ord »Danmarkar bot« er
af traditionen knyttet sammen i det tilnavn,
Danebod, som Thyre blev forsynet med. Men
i december 1926 forstyrrede professor Hans
Brix traditionen ved at fortolke indskriften
således: Jeg Gorm konge, der har bødet (det
vil sige udbedret) Danmark, gjorde dette
mindesmærke efter Thyre, min kone.
Bot betyder »forbedring«, jævnfør Karl
Martin Nielsens artikel i Arbøger for nor
disk oldkyndighed og historie, 1943, p. 159.
Det er et endnu ikke afklaret spørgsmål,
om Danmarkar bot står som et frit udsagn
eller allerede på stenen er bundet sammen til
et tilnavn, men i begge tilfælde må vendin
gen dække over den realitet, at Danmark er
forbedret, styrket. Om denne realitet skal
knyttes til Gorm eller Thyre, er egentlig un
derordnet set under en danmarkshistorisk
synsvinkel. Meget taler for, at ægtefællerne
begge har været personligheder, der i fælles
skab har øvet en indsats, som er resulteret i,
at Danmark er blevet forbedret, at de har
efterladt sig et større og stærkere rige.
Da Gorm er død, udbygger Harald minde
anlægget. Han bygger sydhøjen hen over
den ene ende af skibssætningen. De sten,
man har fundet under højen, har været be
groet med lav, der tyder på, at de har stået
frit i 20-30 år, inden de fik højen over sig.
Harald satte også en runesten, og i tilgift fik
anlægget en kirke, så forvandlingen fra det
hedenske til det kristne var fuldført.
Den store stens placering i denne udvik
ling er omtvistet. Den prægtige sten fortæller
så meget, men spørgsmålet er, hvorledes det
skal tolkes. Stenen har tre flader, på den ene
en Kristusfigur, på den anden et fantasidyr
omslynget af en slange, og på den tredie si
de står teksten: »Harald konge bød gøre dis
se kumier efter Gorm, sin fader, og Thyre,
sin moder.« En ganske neutral gravskrift.
De tre flader har hver for sig en kunstfær
dig indramning. Men nedenunder de indram
mede felter står så et stykke Danmarkshisto
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rie: »Den Harald, som vandt sig Danmark
helt og Norge og gjorde danerne kristne.«
Denne danmarkshistoriske proklamation er
ikke kommet i ramme (bortset fra det første
ord »den«), men strækker sig nedenunder
de indrammede felter hen over alle tre sten
sider. »Harald som vandt sig Danmark« står
nedenunder det indrammede felt på tekstsi
den, »helt og Norge« står under dyrebille
det, »og gjorde danerne kristne« har fået
pladsen under Kristusbilledet.
Skønt stenen er rejst af Harald, bliver det
te stykke Danmarkshistorie af flere forskere
tilskrevet hans efterkommere som en tilføj
else, de har gjort. Rigsantikvaren, professor
P. V. Glob har i Skalk formuleret det sådan:
»Da kong Harald selv dør, omkring år 985,
ønsker hans slægt, at også han skal mindes
sammen med forældrene, og man enes derfor
om at indhugge tilføjelsen om hans bedrifter
på den runesten, han rejste for dem i Jel
ling.« Professor Sune Lundqvist, Uppsala,
der helt fra 1931 har forfægtet det syns
punkt, at her var der tale om en tilføjelse,
har i bogen »Jelling, det gamle kongesæde«
ærgret sig over, at den ærekære Harald ufor
skyldt har fået et skær af naragtighed over
sig ved at blive udlagt som forfatter til en
selvforherligelse, hvor der i virkeligheden
var tale om efterslægtens anerkendelse. Han
anslår, at tilføjelsen er hugget ind i stenen
indenfor det første tiår efter Haralds død.
Motiveringen for, at det virkelig drejer sig
om en tilføjelse, er, foruden det psykologiske
træk, en rent kunstnerisk vurdering af kunst
værket. Tilføjelsen falder udenfor rammen,
den er ude af stil, og billedmesterens »kunst
værk er blevet skæmmet af tilføjelserne, som
er klamphuggerarbejde i forhold til hans ud
smykning« (Glob).
At problemet er vanskeligt, turde fremgå
af, at Carl C. Rafn oprindelig betragtede om
talen af de tre bedrifter som en sekundær til
føjelse, men senere skiftede mening og anså
alt for at være »indhugget på én tid«. Glob
er skiftet den modsatte vej. Endnu i 1967

Tekstfladen til højre afslører under denne synsvinkel ret
stærkt forskellen mellem den tekst, der er indrammet af
slangens reliefbånd, og den nederste linie, der står uden
for indramningen.

regnede han indskriften for en helhed, men
i 1969 publicerede han det modsatte syns
punkt.
I Lis Jacobsens og Erik Moltkes »Dan
marks runeindskrifter« tages der afstand fra
hypotesen om tilføjelsen, og de har den
fremherskende opfattelse bag sig, når de me
ner, at Harald har ansvaret for hele stenen.
Det er ligeledes den almindelige opfattelse,
der også støttes i »Danmarks runeindskrif
ter«, at omtalen af Danmark, som Harald
vandt sig helt, sigter til generobringen af
Hedebyområdet 983. Allerede Wimmer lagde
sig i sit runeværk fast på tiden omkring 980.
A. D. Jørgensen placerer i Den nordiske kir
ke, I, p. 251, stenen i slutningen af Haralds
regeringstid. Hal Koch henviser i Den dan
ske kirkes historie, I, p. 70, til genvindeisen
af det sydlige Slesvig efter tabet i 974. Johs.
Brøndsted regner også i Danmarks oldtid III,
p. 320, med, at der sigtes til generobringen
af Danevirke-området 983. Thorkild Ramskou daterer i Kulturhistorisk leksikon VII,
spalte 570, stenen til ca. 975, men i Politi
kens Danmarkshistorie I, p. 239, præcisere
til efter 983. Roar Skovmand i Historiker
gruppens Danmarkshistorie I, mener, p. 90,
at stenen er rejst omkring 980, men i billedunderskriften p. 89 anføres årstallet 970,
hvilket vel må anses for en trykfejl. Olfert
Voss daterer stenen til 980'erne (Med ar
kæologen Danmark rundt, p. 336), og Peter
Skautrup sammenfatter i Det danske sprogs
historie I, p. 108, sit indtryk af drøftelsen til,
at stenen antagelig er rejst kort før Haraids
død ca. 985.
Der er enkelte udbrydere fra den traditio
nelle opfattelse. Aksel E. Christensen (Vi
kingetidens Danmark) går ud fra, at selve
stenen er rejst i Haraids hedningetid, men

kun med tekstsiden udfyldt; resten er kom
met til efter Haralds dåb, mener han, uden
dog at tidsfæste stenen i relation til de to
andre af de anførte tre bedrifter.
Vilhelm la Cour derimod har hæftet sig
ved den knappe tid, der er til rådighed mel
lem 983 og Haraids død. Der er kun et par
år, hvor kongen tilmed er optaget af stri
den med sønnen, Svend Tveskæg. I Årbøger
for nordisk oldkyndighed og historie 1934
stiller la Cour spørgsmålet, om det kan være
rimeligt at tillægge en ældet og tynget her
sker så megen kraft, at han kan løse den
opgave at indrette et mindeanlæg af dette
omfang i så kort et tidsrum. Lis Jacobsen
imødegik Vilhelm la Cour i Scandia året ef
ter, og Vilhelm la Cour uddybede derefter
sin indsigelse i »Danevirkestudier« p. 165 ff.
Vilhelm la Cour søger her også at give en
anden forklaring på, hvad det var for et
stykke Danmark Harald vandt til det øvrige.
Han peger på Haraids indblanding i de nor
ske stridigheder, hvor han først hjælper sine
søstersønner imod deres farbror og senere
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Håkon Jarl imod en søstersøn. De to gange
indgriben ligger henholdsvis omkring 960 og
970. Under disse stridigheder hærger nordmændene både i Jylland og på Sjælland, og
et islandsk kvad fra den tid hævder, at Nor
ge en tid nåede at lægge Sjælland under sig.
Vilhelm la Cour mener da, at stenen sigter
til generobringen af Sjælland.
Der kan siges det for tanken, at udtryk
ket »vandt sig Danmark helt« må sigte til
en generobring eller en gensamling af no
get, der tidligere har været en helhed. Men
man kan dog vist vanskeligt forestille sig,
at en konge vil lovsynge sine bedrifter, for
di han generobrer noget, han selv har tabt,
hverken når det drejer sig om generobringen
af Sjælland efter at det en tid under løben
de krigshandlinger har været domineret af
nordmænd, eller når det gælder generhver
velsen af det stykke Sønderjylland, som den
tyske kejser lagde under sig i 974. Der må
sigtes til erhvervelsen af et stykke Danmark,
som Harald ikke tidligere har haft rådighed
over. Den side af sagen skal vi vende til
bage til.
Her skal fastholdes et andet hovedpunkt.
Harald endte sit liv i en tragedie, der står
i skærende modsætning til sejrsbulletinerne
på stenen i Jelling. Harald mistede overhøj
heden over Norge igen. Harald mistede He
debyområdet, der ganske vist blev genvun
det, men efter alt at dømme genvundet un
der sønnen Svend Tveskægs anførerskab.
Harald mistede i tilgift hele Danmark til sin
søn, og han måtte drage i landflygtighed,
forjaget af de daner, han kristnede, og på
dødslejet prisgivet barmhjertigheden hos de
hedninge i Vendland, som han søgte tilflugt
hos. Den tanke forbyder sig selv, at efter
slægten efter hans død ville hugge hans
minde i ord, der under disse omstændighe
der snarere ville være til hån end til hæder.
Harald Blaatand må følgelig selv have
rejst den store Jellingesten med ansvar for
hele indskriften. Men hvornår har han rejst
den? Indskriften må være hugget, da de om
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talte bedrifter var håndgribelige resultater
og ikke blot triste minder om svunden stor
hed. De tre bedrifter må være indhugget ef
ter hans dåb, der har fundet sted mellem 958
og 963, som det senere vil blive vist. Og se
neste tidspunkt er 974, thi Harald kan ikke
rose sig af at besidde Danmark helt, når
han har tabt den sydlige del af landet til den
tyske kejser.
Inskriptionen er med andre ord hugget
mellem 958 og 974. Måske kan tidsrammen
yderligere indsnævres ved hjælp af de nor
ske data. Muligvis kan Harald regne sig i
besiddelse af norsk overhøjhed fra ca. 960,
men snarest fra ca. 970. I sidste fald ligger
tidspunktet for indhugningen mellem 970 og
974.
Det synes mærkeligt, at Harald skulle ha
ve ventet en menneskealder efter Gorms død
med at sætte forældrene dette minde, så me
get mere, som det - selv uden berømmelsen
af de tre bedrifter - under alle omstændig
heder samtidig vil styrke dynastiets og der
med hans position at demonstrere en sådan
kraftudfoldelse i Jelling. Der må være en an
den forklaring, og her skal søges godtgjort,
at stenen må være rejst ret hurtigt efter
Gorms død, medens den omstridte indskrift
vedrørende de tre kongeresultater må betrag
tes som en senere tilføjelse.
Aksel E. Christensen har da ret i, at ste
nen er rejst i Haraids hedningetid, men efter
min mening uret i, at den oprindelig kun
skulle have udfyldt den ene side, medens de
to andre sider skulle have stået tomme til
efter dåben. De tre sider er en helhed, og
stenen må være rejst med udnyttelse af alle
tre sider allerede inden Haraids dåb.
Den fløj, der repræsenteres af P. V. Glob
og Sune Lundqvist, har ret i, at indskriften
forneden er en tilføjelse, men de har uret i,
at tilføjelsen først er kommet efter Haraids
død. Tilføjelsen må være Haraids egen til
føjelse, og den må dateres til de år, da han
stod på højdepunktet af sin magt. Min kon
klusion bliver, at stenen er rejst med de tre

indrammede felter efter Gorms død, og at
tilføjelsen nedenunder er kommet til efter
Haralds dåb.
Harald kan ikke have været blind for, at
tilføjelsen ville skæmme kunstværket. I øv
rigt ser det ud, som om arbejdet ikke er ble
vet gjort ordentlig færdigt. Der er på Kristussiden hugget endnu en linie til udfyld
ning med tekst, men linien står tom. Relief
båndet, der indrammer de oprindelige tekst
linier i skriftfeltet, er i tilføjelsen nedenunder
reduceret til en enkelt rammestreg, skønt det
ikke ville have voldt vanskelighed at gøre
den dobbelt. Og de stramme linier i det op
rindelige tekstfelt er forneden afløst af bakke-dal. Særlig slemt er det gået under Kri
stusbilledet, hvor man i stedet for at slutte
ved den kant, hjørneforsiringen indbyder
med, trækker runelinien skråt ned under det
uudnyttede hjørne. Det må have ligget Ha
rald meget på sinde at få den tilføjelse med
i eftermælet, og alt taler for, at det er dåben,
danernes kristning, han så stærkt har ønsket
at få hugget i sten.
Der foreligger tre beretninger om Haraids
dåb. Adam af Bremen, der har skrevet et
hundredår senere, fremstiller den som et
resultat af et krigstogt, den tyske konge
(kejser fra 962) Otto foretog mod Danmark:
»Harald underkastede sig Otto, modtog riget
af ham og lovede at antage kristendommen
i Danmark. Umiddelbart efter lod Harald sig
døbe sammen med sin hustru Gunhild og sin
lille søn, som vor konge (det vil sige Otto)
holdt over dåben og kaldte Svend-Otto.«
En samtidig kilde, Ruotger, der skrev mel
lem 966 og 969, nævner intet herom. I en
levnedsskildring af ærkebiskop Bruno, Køln,
skriver han, at Bruno formåede at »dæmpe
barbarernes utålelige vildskab på deres hær
tog til Lothringen; på samme tid bøjede og
så deres konge Harald sig med en stor
mængde af sit folk for den kongernes kon
ge Kristus og forsagede de tomme afguder.«
Dermed er Haraids dåb tidsfæstet til Brunos
embedstid 955-963. Om årsagerne står in

tet, men sammenhængen med omtalen af
Brunos bestræbelser på at bremse vikingerne
kan muligt have inspireret til den senere op
fattelse af et militært nederlag som baggrund
for den kongelige dåb.
Vi har imidlertid endnu en samtidig kilde.
I Saksen skrev munken Widukind på en sak
serkrønike, og i tiden 966-968 har han (for
perioden efter 958) nedtegnet følgende: »Da
nerne var fra gammel tid kristne, men tjen
te ikke desto mindre afguderne efter hednin
geskik. Nu hændte det engang, at der ved et
gilde, hvor kongen var til stede, opstod en
trætte om dyrkelsen af guderne, idet daner
ne påstod, at Kristus nok var en gud, men at
der også var andre guder, der var større end
han, da de lod menneskene se langt større
tegn og undere end Kristus. Herimod vidne
de en klerk, der nu har viet Gud sit liv, en
biskop ved navn Poppo, at der var en eneste
sand gud og fader og hans enbårne søn Vor
Herre Jesus Kristus, medens afguderne var
dæmoner og ikke guder. Kong Harald, om
hvem det siges, at han var ivrig efter at høre,
men sendrægtig i at tale, spurgte ham nu,
om han var villig til at bevise denne tro på
sig selv, hvortil Poppo uden tøven svarede
ja.« Widukind skildrer, hvorledes Poppo bar
jernbyrd, og fortsætter: »Derover omvendte
kongen sig, besluttede at ære Kristus alene
som Gud og bød de folk, han herskede over,
at forkaste afguderne, og han viste senere
præsterne og Guds tjenere skyldig ære.«
Widukind slutter sin beretning med nogle
ord, henvendt til kejser Ottos datter, Ma
thilde: »Men også dette må med rette reg
nes din fader til ære, da det skyldes hans
iver, at kirkerne og præstestanden er kom
men til så megen ære i disse egne.« Heri
kan der næppe ligge andet og mere, end at
Otto aktivt har støttet missionen, har stået
bag den og øvet indflydelse på den. Hvis
Haralds omvendelse var påtvunget ham af
Otto efter et militært nederlag, måtte det på
en eller anden måde være kommet til udtryk
i Widukinds lovprisning af Otto overfor
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dennes datter. I stedet er det tydeligt og
klart, at Haralds omvendelse er en frivillig
handling, foretaget under indtryk af Poppos
jernbyrd. Harald ville heller ikke føle trang
til at sætte sten over en tvangsdåb.
Måske er det forkert her at tale om Ha
ralds omvendelse. Skildringen af danernes
almindelige indstilling må antagelig også
omfatte den officielle holdning, som den var
repræsenteret hos kongen. Også kongen har
været kristen fra gammel tid, men har alli
gevel tjent afguderne efter hedningeskik.
Harald har tilsyneladende på et tidligt
tidspunkt stillet sig imødekommende over
for den kristne mission. I 934 havde den
tyske kong Henrik I slået kong Gnupa i
Hedeby og tvunget ham til at lade sig døbe.
Man ved ikke, hvorledes forholdet har været
mellem Gorm og Gnupa, men ifølge Adam
af Bremen benyttede ærkebisp Unni fra
Hamborg-Bremen den militære gevinst som
en lejlighed til at drage på et missionstogt
i Danmark og Sverige. Han døde to år se
nere i Birka (Sveriges Hedeby), hvor de be
gravede hans krop, medens ærkebispens hovede blev ført til Bremen og med skyldig
hæder bisat foran alteret i Set. Peders kirke.
Adam, der på et sådant område må have
støttet sig til stiftets papirer og tradition,
fortæller videre, at Unni blev afvist af Gorm,
der var fjendtlig overfor det kristne folk,
medens derimod Harald, »skønt han selv
endnu ikke modtog dåbens sakramente«, til
lod, at kristendommen måtte dyrkes åben
lyst.
Det er endvidere en kendsgerning, at Unnis efterfølger, Adaldag, på en synode i In
gelheim i 948 kunne møde op med ikke min
dre end tre »danske« bisper, Haared fra Sles
vig, Leofdag fra Ribe og Reginbrand fra År
hus. Bispeudnævnelserne kan ikke tages som
udtryk for en etableret kirke i Danmark. Der
har sikkert været tale om missionærer, der er
udstyret med højere rang af samme årsag,
som får et land til også nu om stunder at
udstyre sine udsendinge i udlandet med rang
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og stand, men tillige lå Hamborg-Bremen i
en strid med ærkebispen i Køln, som gjorde
det ønskeligt for Adaldag at bevise sit em
bedes vægt ved at demonstrere, at også han
havde lydbisper. Hvor meget dansk realitet,
der har været i denne sag, er vanskelig at af
gøre. I følge Ribes bispekrønike blev Leofdag
angrebet af de vantro, da han prædikede, og
dræbt med kastespyd, da han ville undslippe
ved at vade gennem Ribe å. Denne tradition
illustrerer i hvert fald de vanskeligheder, Ha
rald stod overfor. Men de tre bispeudnævnelser fra 948 vil næppe have været meget
værd, hvis ikke Harald har været indforstået
med dispositionen.
En tredie ting, der taler for Haraids velvil
lige holdning overfor kristendommen før då
ben, er selve den omstændighed, at Poppo der betegnes som biskop og senere nævnes
som bisp i Slesvig - befandt sig i kongens
omgivelser.
Det bekræfter Widukinds forklaring om,
at Kristus var accepteret som Gud, omend
kun som en gud blandt de andre guder, og
det resultat, Poppo opnåede, var, at Harald
»besluttede at ære Kristus alene som Gud og
bød de folk, han herskede over, at forkaste
afguderne«. Og det må være under indtryk
af denne oplevelse, at Harald besluttede at
anbringe tilføjelsen på den store runesten, så
han kunne få fastslået overfor Gud og hver
mand, at han havde kristnet danerne. Heref
terdags skulle stenen bringe et utvetydigt
kristent vidnesbyrd. Der er en klar modsæt
ning mellem den kristne proklamation i un
derskriften og den mere tvetydige holdning,
der præger stenen i øvrigt.
Efter denne vurdering vil det være forkert
at opfatte den store runesten som rejst efter
Haraids dåb. Derfor er det også en fejl at tol
ke stenens udsmykning ud fra en rent kristen
tankegang. Sognepræst R. Volf, Ødsted, har
i Vejle Amts Årbog 1973 side 57 tolket dyrerelieffet som inspireret af skriften, Johannes'
åbenbaring kap. 12, 9: »Og den store drage
blev nedstyrtet, den gamle slange, som kal-

I. Kornerups tegning af de to billedflader viser klart, at slangen og løvedyret i dyrefeltet er opfat
tet som to selvstændige dyr, ikke et fællesvæsen.

des Djævelen og Satanas, som forfører den
ganske verden, blev nedstyrtet på jorden, og
hans engle blev nedstyrtede med ham.« Men
den samme kombination af drage og slange
findes i den nordiske mytologi, hvor slangen
Nidhug fører de onde til Hel : »... den skum
le drage flyvende kommer, slangespraglet,
neden fra mørkets fjelde, Nidhug, i vinger
slæbende lig over sletten svæver.« Det er
nok meget tvivlsomt, om dyrerelieffet over
hovedet skal opfattes som drage og slange i
ét i stedet for som to dyr, og eksemplet op
fordrer i hvert fald til varsomhed med for
tolkninger. Den kristne og den hedenske
symbolik har for meget tilfælles til, at man
altid umiddelbart kan sige, om en symbolik
er det ene eller det andet.
Det stiliserede træ på Jellingestenen kan
fortolkes som det kristne livstræ eller som
hedningenes Yggdrasil, verdenstræet, der i
sin rod gnaves af Nidhug. Soltegnet er også

fælles, og anvendelsen af Kristusfiguren har
næppe stødt hedningene; når den blot blev
anvendt i en sammenhæng, hvori det heden
ske livssyn også var repræsenteret, kunne de
jo godt godtage Kristus som en gud.
Kristusfiguren og den tilknyttede forkyn
delse om, at Harald havde gjort danerne
kristne, må ikke forlede til at betragte den
store Jellingesten i sin helhed som et rent
kristent vidnesbyrd, der blot i stil er præget
af hedenske reminiscenser. Det klare kristne
vidneudsagn er stenen først blevet til med
tilføjelsen, der er hugget ind efter den konge
lige dåb, da Harald ikke længere kunne være
tilfreds med en sten, der ret beset forkyndte
sameksistensen, forkyndte retten til at dyrke
begge religioner. Efter dåben måtte der kun
være én gud, og resten skulle udryddes. Der
for rummer tilføjelsen forneden en krigser
klæring, som ikke ligger i stenens oprinde
lige udformning.
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I den religiøse overgangstid kunne smyk
ker fremstilles med kors og thorshamre i én
støbning. Så direkte taler Jellingestenen ikke.
Der findes kors, men gemt som i et fiksérbillede. Kristusfiguren tegner et kors med de
udstrakte arme, og et korstegn er også an
tydet i glorien. Da glorien samtidig kan tages
for et soltegn, og et tydeligt soltegn er an
bragt om kroppen, er det en meget forsonlig
Kristusfigur, der er afbildet. Den kan både
kristne og hedninge se fordrageligt på.
Dyrefeltet er vanskeligt at tolke. Fabeldyr
øvede en stærk indflydelse på fantasien, der
har videreudviklet de zoologiske forekom
ster. Dragen har til en ormekrop vinger og
forben med kløer. Griffen er et vinget rov
dyr. Også den hjemlige slange, ormen, har
inspireret frygten og respekten; der er kun
et kort skridt fra det uhyre, man frygter, til
det dyr, man ønsker sig til at passe på skatte.
»Danmarks runeindskrifter« regner som det
sandsynligste og i overensstemmelse med
andre vidnesbyrd fra denne brydningstid, at
både den hedenske og den kristne billedfrem
stilling på den store Jellingesten er værne
symboler, der skal værne stenen mod ondt.
Men kan det være hele sandheden? Det er i
det mindste ikke frit for at virke lidt para
doksalt, at Harald udstyrer sin sten med he
denske værnesymboler, medens den hedenske
Gorm har sparet dem. Der kan være tilføjet
et stykke politik. Har Harald ønsket at gøre
et fremstød for Kristus i denne forbindelse,
kan det have været nødvendigt for ham at
afbalancere billederne og så at sige forsvare
Kristusstenen mod hedensk overlast med
symboler, som vil få hedningene til at re
spektere stenen. Mest raffineret er det natur
ligvis at anvende symboler, der respekteres
af begge parter.
Dyreornamentet er et speciale for sig, som
man med fordel kan slå efter i Kulturhisto
risk leksikon.
Kristendommen har oprindelig været af
visende overfor al slags kryb: »På løve og
øgle skal du træde, du skal nedtræde den
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unge løve og dragen«, hedder det i Davids
91. salme, vers 13, med en lidt overraskende
fremhævelse af netop løven. Det skyldes vist
en dårlig oversættelse. I Romerkirkens klas
siske bibeloversættelse Vulgata er de fire fa
beldyr oversat ved aspis (der savner ekstre
miteter), basiliscus (der er vingeløs og tofodet) og løve samt drage (der er bevinget og
firefodet), jfr. Kulturh. leks., bind I spalte
378, og et almindeligt motiv i den karolingiske billedkunst er Kristus, der tramper på as
pis, basiliscus, løve og drage. Men i løbet af
900-tallet gik dyresymbolernes individuelle
særpræg i stor udstrækning tabt, og billed
kunstens tre fabelreptilier smeltede sammen
til en bastard, der kom til at stå som symbol
for ondskaben og synden. Men løven er i
Johs.' åbenbaring 5, 5 fundet værdig at op
lade bogen og bryde dens segl, løven af Ju
das' stamme.
Det store dyr i Jellingestenens billede er en
bastard, men hvad repræsenterer det? Mange
hæfter sig ved det løvelignende. På Jellingestenen er løven for første gang i hel skikkel
se i skandinavisk kunst, siger Martin Blind
heim i Kulturh. leks., bind XI, spalte 173.
Erla B. Hohler skriver i samme værk, bind
XIII, spalte 4, at i den kristne verden havde
slangen en vigtig symbolfunktion som re
præsentant for onde magter. »Almindeligt
forekommer den i billedkunsten i kamp med
et stort firbenet dyr (hjort, løve), som kan
stå for Kristus, eller også i forbindelse med
en menneskeskikkelse, der da vanlig opfattes
som den syndige menneskehed ... Med klart
kristent idéindhold ses motivet først på Jellingestenen ...«
John Bernstrøm går dybere ind i fortolk
ningen af dyrerelieffet i Kulturh. leks., bind
XI, spalte 166. Orientens oprindelige frem
stilling af løven som dominerende magtsym
bol har i europæisk version fået øget drama
tisk spænding ved at striden er blevet for
vandlet til en jævnbyrdig kamp mellem de
to modstandere (løve mod kæmpeslange eller
drage), uden at man dog helt har opgivet

Runeteksten for neden ligger uden for indram
ningen og er trukket skråt ned i en bue til høj
re, hvorved den efterlader en tom trekant over
sig. Hvis denne inskription havde været en del
af den oprindelige helhed, måtte man i overens
stemmelse med den øvrige præcision have ven

tet, at den var fastholdt i en lige tekstlinie enten standsende ved hjørneforsiringens indre
kant eller placeret lidt længere nede i stedet for
som nu at blive trukket fra startplanet skråt ned
til et lavere plan.

tanken om at løven, der allerede i den klas
siske oldtid betragtedes som rex bestiarum,
til slut skal besejre sin stærke modstander.
Bernstrøm tager afstand fra tolkningen af
Jellingestenens løve som en kontrast til den
modstående Kristusfigur, og han sammenlig
ner Jellinges løve med Judas' løve, der går
i kamp med dragen. Løven repræsenterer i
følge ham kristendommen og ormen heden
skaben.
At ormen eller slangen er på hedninge
siden, turde være sikkert nok. Slangen er
ikke et kristent symbol. Men ikke desto min
dre er slangen eneste udsmykning af den
indrammede tekstflade. Og er der en kamp
mellem det identiske slangeeksemplar i dyre-

feltet og det store dyr på den anden side,
synes slangen at have overtaget.
Det store dyr har heller ikke front mod
slangen, men mod Kristus. Vil man som pa
stor Volf betragte de to dyr, løvebastarden
og slangen, som ét, er det logisk at se fælles
foretagendet som Djævelen, der vender sig
imod Kristus. Men det er ret tydeligt to dyr,
og de har givet anledning til vidt forskellige
tolkninger. F.eks. som to dyr i kamp; det er
kampen mellem det onde og det gode, mel
lem hedenskabet og kristendommen. Eller
som to dyr, der ikke er i kamp, men i fæl
lesskab syndens symbol; sammen med Kristusbilledet udgør de en helhed, der fremstil
ler forsoningen. Løvedyret er også blevet set
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som symbolet på de kongelige sejrsvindinger
og endvidere opfattet som den norske løve
og derfor set i sammenhæng med teksten un
der billedet, der taler om Harald, som vandt
sig Norge. Endelig er den også opfattet som
blot og bar dekoration.
At Kristus og slangen, der hver har fået
en stenflade til rådighed, kaldes til værn for
sten (og dynasti og folk), kan næppe bestri
des. De må derfor betragtes som allierede.
Komplikationerne opstår i dyrefeltet. Men
hvis vi fastholder, at slangen er kaldet til
værn for stenen, må fabeldyret være mod
standeren, dersom der er kamp. Stenen kan
da symbolisere, at kristne og hedninge i fæl
lesskab skal bekæmpe alle onde magter. Og
er de to dyr ikke i kamp, må fabeldyret for
tolkes ind i opfordringen til tolerant samar
bejde mellem de to livsholdninger.
Også denne tolkning af Jellingestenen
munder da ud i, at stenen kun kan være
rejst, medens Harald stillede sig velvilligt
overfor Kristus, men endnu ikke var nået til
erkendelsen af, at Kristus ikke tålte andre
guder ved siden af sig. Da Poppos jernbyrd
og dåben bragte Harald på andre tanker,
måtte konsekvensen blive en kamp mod de
gamle guder og mod den del af befolknin
gen, der holdt fast ved dem. Dåben må have
bragt ham ud i vanskeligheder, der har bi
draget deres til den afsluttende tragedie. Al
ligevel gik han til opgaven med fast vilje, og
det skulle mejsles i sten, at han, Harald, hav
de kristnet danerne. Stenen skulle ikke læn
gere prædike tolerance og sameksistens, men
proklamere kampen for én gud mod de andre
guder.
Når Jellingestenens tale fortolkes, så ste
nen må anses for rejst inden dåben omkring
960 og tilføjelsen til teksten være anbragt
senest 974, da Hedebyområdet gik tabt, skyl
des der en forklaring på, hvad der da kan
menes med, at Harald vandt sig Danmark
helt. Når generobringen i 983 forkastes som
forklaring, må der peges på en anden.
Der er to muligheder. Den ene er en gener
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hvervelse af Hedebyområdet, blot i en tid
ligere sammenhæng. Vi ved, at den tyske
konge, Henrik I, besejrede Hedebykongen
Gnupa i 934. Men næste gang vi med sik
kerhed ved, at Hedebyområdet skiftede over
herre, er det igen den tyske konge, Henriks
sønnesøn, kejser Otto II, der erobrer det, og
denne gang fra Harald. Logisk mangler der
et led. Hedebyområdet må på et eller andet
tidspunkt mellem 934 og 974 være inddraget
som en almindelig del af det danske rige. Det
er sket enten under Gorm eller Harald, og
sagaen siger, at det skete under Gorm. Men
vi har ingen sikker historisk kilde på dette
område, og generhvervelsen kan være sket
under Harald.
Den anden mulighed ligger på øerne. Jellingedynastiet var et jysk dynasti. Det for
tælles om Gorm, at han besejrede de jyske
næskonger helt ned til Slien, men man hører
intet om øerne, og det føles, som om de ind
tager en særstilling. Adam af Bremen fortæl
ler om forståelsen mellem ærkebiskop Unni
og Harald Gormsøn, at da Unni »den Guds
mand havde beskikket præster ved alle kir
kerne i danernes rige, skal han have overantvordet de troendes mængde til Harald.
Støttet til dennes hjælp og udsending rejste
han rundt til alle danernes øer, idet han for
kyndte Guds ord for hedningene og styrkede
de troende, han der fandt i fangenskab, i Kri
stus.« Det er, som om der sondres mellem
danernes rige (i Jylland) og danernes øer.
Man bør ikke lægge for megen vægt på en
formulering som denne, men når de forskel
lige detaljer bliver lagt sammen, dannes der
alligevel fornemmelsen af et billede. Da ærkebispesædet i 948 udpeger tre bisper til
Danmark, er de alle tre i jyske byer, Slesvig,
Ribe og Århus, og en Odensebisp nævnes
først 988.
Dynastiets centrum er også tydeligt mar
keret af runesten. Foruden de to Jellingesten
må nævnes stenen i Sønder Vissing, der i
luftlinie ligger 35 km nordøst for Jelling.
Den bærer indskriften: »Tove, Mistivis dat-

ter, Harald den godes, Gorms søns kone, lod
gøre mindesmærket efter sin moder.« I Vejle
amts Sønder Vilstrup, 25 km sydøst for Jel
ling, findes en ødelagt runesten, der dog, så
vidt man kan tyde den, er rejst over Harald
Gormsøn. I Bække, godt 25 km sydvest for
Jelling, vidner en sten: »Ravnunge-Tue og
Funden og Gnyble, de tre gjorde Thyres
høj.« I Læborg, godt 30 km sydvest for Jel
ling, supplerer en anden sten: »Ravnunge
Tue huggede disse runer efter Thyre, sin
dronning.« Thyre var dengang et almindeligt
pigenavn, og dronning kan betyde hustru,
men når tre stormænd finder anledning til
at lufte deres stolthed over det fælles værk,
højen over Thyre, kan der vanskeligt være
tale om andet end dronningen i Jelling.
Og så er Bækkestenen forresten et argu
ment imod Danebod som fast tilnavn til
Thyre, da det vel i så fald ville være taget
med i navneangivelsen.
I løbet af Haralds tid blev rigets centrum
forskudt mod øst. Harald er ikke begravet i
Jelling, men i Roskilde, hvor han havde byg
get en kirke, og hvor han havde haft en
kongsgård.
Selv om ingen historiske kildesteder leve
rer beviset, er der meget, der tyder på, at den
gensamling af riget, som Gorm havde ind
ledt i Jylland, blev afsluttet af sønnen Harald
og sandsynligvis på øerne.
De to Jellingesten skal ses i sammenhæng.
Harald har haft Gorms sten for øje, da han
forfattede indskriften til den nye sten. Ha
rald har set, at Gorm med sit »Danmarkar
bot« har fremhævet den samling af riget, der
foregik i hans tid. Gorms sten har uden tvivl
inspireret Harald til at gøre opmærksom på,
at nu var Danmark vundet helt. Nu var sam
lingsværket fuldført.
De to, Gorm og Harald, har gensamlet
Danmark. På det religiøse område er der
sket et brud, men rigets samling er de fælles
om. Det er det vidnesbyrd, de har givet sig
selv med de to Jellingesten.

Kristusbilledet og lovprisningen af Harald, der
gjorde danerne kristne, har givet det fejlagtige
indtryk, at den store Jellingesten er et rent kri
stent vidnesbyrd, skabt efter Haralds dåb. Det
er den ikke. Lovprisningen forudsætter dåben,
men må være tilføjet efter denne, medens ste
nen med sin tale om religiøs tolerance må være
skabt før dåben, der forpligtede Harald til at
være intolerant og føre krig mod afguderne.
Foruden Kristusfiguren er der nemlig en flade
uden anden udsmykning end en slange, en klar
hedensk symbolik, så kristendom og hedenskab
har trivedes side om side. Den tredie stenflade
med det her afbildede dyrerelief er blevet tolket
yderst forskeligt, men hen over alle detajldiskussioner må det være rimeligt at slutte, at dyrefeltet må have haft et indhold, der har har
moneret med de to andre felter, så stenens tre
indrammede felter i en samlet helhed må have
akcepteret sameksistens for kristendom og he
denskab, et vidnesbyrd Harald ikke har kunnet
lægge navn til efter sin dåb.
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Peter Hansen Arnum
- en invalid soldats livsskæbne
AF H. P. JENSEN
Sparekassedirektør H. P. Jensen, Agerskov,
fremdrager et lille stykke slægtshistorie og
skriver om sin tipoldefars deltagelse i det li
det kendte slag på Anholt 1811, der kostede
ham førligheden.
Trods tabet af det ene ben lykkedes det
den tidligere soldat at opdyrke en hedeejen
dom.

Den 23. marts 1811 samlede en dansk flåde
styrke sig i Gjerrild bugt på Djurslands øst
kyst. Den bestod af 12 kanonbåde, 12 trans
portfartøjer og flere mindre sejlskibe, alt un
der kommando af premierlieutenant Jørgen
Conrad de Falsen og bemandet med omkring
320 søfolk. De mange fartøjer indskibede en
styrke infanteri og artilleri på 644 mand un
der kommando af major von Melsted af Det
Jydske Skarpskyttekorps, hvis 2. bataillon
stillede 210 mand af den landmilitære styrke.
Kl. 6 om eftermiddagen den 25. lettede
skibene og tog kurs mod øen Anholt midt i
Kattegat, der i to år havde været i den briti
ske marines magt. Englænderne benyttede
den ensomme forblæste ø i de vanskelige
omkringliggende farvande som støttepunkt
under bestræbelserne for at opretholde han
delsskibsfarten på Østersøen og blokaden af
det danske ørige. Fyret på Anholt var i drift
til hjælp for de britiske skibes navigation, og
fyrbygningerne indgik i et større fæstnings
anlæg. En garnison indkvarteredes på øen og
begyndte et broget samvær med øens befolk
ning, der længe mindedes i folkemunde og
er gengivet af Evald Tang Kristensen i »Øen
Anholt i sagn og sæd«.
Besættelsen af Anholt føltes som en sta
dig ømmere torn i kødet af det danske for
svar, og flere planer til øens generobring ud
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kastedes, men blev opgivet. Den 26. februar
skrev kongen imidlertid til generalmajor Tellequist i Randers og gav en ordre, der ind
ledtes således: »Ekspeditionen til Anholt skal
foretages dette Faaraar, saasnart Tid og Lej
lighed det tillader.« - Den engelske efterret
ningstjeneste fungerede også dengang og
ved denne lejlighed med skæbnesvanger dyg
tighed til stor skade for de danske styrker,
der nu blev sat ind i et togt til Anholt. De
danske hensigter og forberedelser havde læn
ge været kendt på engelsk hold, og i stilhed
blev truffet omfattende skridt til en styrkel
se af øens forsvar.
Ombord på et af den danske flådes skibe
var en menig af Jydske Skarpskyttekorps,
der stammede fra Arnum i Sønderjylland, og
i lægdsrullen anført som Peter Hansen Ar
num, født den 27. januar 1775 og således 36
år gammel i marts 1811. Peter Hansen Ar
num havde flere år tilbage været indkaldt til
militærtjeneste, men igen hjemsendt, da han
var svagelig og spinkel af vækst. Hans fader
var gårdmand i Arnum, Hans Jensen Degn,
der sad på en af Grevskabets Schackenborgs
gårde i Arnum indtil 1780. Fæstebrevet lig
ger endnu i velbevaret stand i Schackenborgs
arkiv, og formentligt er Peter Hansen Arnum
stillet af grevskabet til hæren. Ved flere lej
ligheder kaldes og kalder Peter Hansen Ar
num sig Peter Hansen Degn, og sandsynlig
vis har både fader og søn være skoleholdere
i Arnum i Højrup sogn. De ses ikke at have
haft seminarieuddannelse og var således helt
eller delvis selvlærte, og måske havde begge
derfor meget smukke og letlæselige hånd
skrifter.
Afstanden fra Gjerrild bugt til Anholt an
drager i landmål cirka 35 kilometer, og med

gunstige sejlforhold var den danske styrke
allerede nået frem til øen om morgenen den
26. marts 1811 ved 3-4 tiden. Et detache
ment matroser og landsoldaterne blev hurtigt
landsat i Pakhusbugten på øens sydstrand
og samlede sig på stranden, men dermed var
ekspeditionens krigslykke desværre forbi.
Matroserne rykkede støjende og udisciplineret frem og blev hurtigt opdaget af årvågne
engelske strandvagter og rytterpatruljer. Der
blev straks slået alarm og fra hele øen ilede
engelske enheder mod fyret på øens nordøstspids og bemandede fyrfæstningen. På Vi
denskabernes Selskabs kort over Anholt fra
1792 angives terrænet mellem Pakhusbugten
og fyret som Flyvesand. Den landmilitære
styrke, der var besværet af tung udrustning,
udmattedes meget af marchen i dette klit
landskab, der endnu eksisterer og kaldes Ør
kenen, og englænderne nåede således først
frem til fyret. De danske kanonbåde var
imidlertid sejlet nordøst om øen og havde
indledt en beskydning af fæstningen. Da
landgangsstyrken nåede frem til dennes for
terræn efter en streng march, blev den
skyndsomst sat ind i stormangreb, der blev
slået med meget store tab. Styrken reorga

niseredes, og et nyt angreb forsøgtes kl. 10
om formiddagen. Som en af de første faldt
major von Melsted. En kaptajn J. G. Prydtz
fik benene knust af en kanonkugle, og flere
andre officerer sattes ud af spillet i angrebets
første minutter. Terrænet foran fyret var
oversået med døde og sårede soldater og ma
troser, og angrebet brød fuldstændigt sam
men.
Op ad formiddagen krydsede flere engel
ske krigsskibe op mod øen og fordrev de
danske kanonbåde, og den hårdt medtagne
landgangsstyrke indledte derefter tilbageto
get til udskibningsstedet i Pakhusbugten.
Marchen i det løse sand og manglen på for
plejning førte til fuldstændig udmattelse.
Skarpt forfulgt af engelsk rytteri og artilleri
nåede styrkens rester tilbage i meget reduce
ret stand. Matroserne havde været hurtigst
under retræten og nåede om bord. Det engel
ske artilleri kunne imidlertid forhindre, at
også landstyrken kunne optages på de ven
tende transportfartøjer, hvorefter kun over
givelse stod tilbage. Hærenes tab under tog
tet var meget betydelige, og faktisk var den
nes del af landgangsstyrken udslettet. Under
de efterfølgende kampe mellem engelske og
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danske krigsskibe, led flåden store tab af
skibe og mandskab. Ekspeditionens tilrette
læggelse og udførelse kom under skarp kritik
efter det katastrofale udfald. Der fulgte flere
undersøgelser, som marinechefen de Falsen
dog kom helskindet fra. Hæren tillagde imid
lertid flåden en væsentlig skyld i fejlslaget,
og i mange år efter førtes i aviser og tids
skrifter heftige diskussioner om ansvaret for
de forskellige dispositioner under ekspeditio
nen.
Den 1. marts 1811 kom en engelsk parla
mentær imidlertid til Gjerrild bugt og fore
slog i opdrag for den engelske guvernør på
Anholt, J. W. Maurice, udveksling af fanger,
deriblandt de mange sårede danske, der var
i englændernes varetægt. Forslaget var holdt
i noble og humane vendinger og udtalte stor
beundring for de danske troppers tapperhed
under angrebet. Til englændernes ros skal
også nævnes, at de med datidens primitive
hjælpemidler havde gjort, hvad de kunne for
at hjælpe deres sårede fjender. Uden antisep
tiske midler og stivkrampeserum var den
eneste virksomme lægehjælp ved større sår
i arme og ben imidlertid amputation, og al
ligevel lod sårfeber, stivkrampe og blodfor
giftning de fleste indgreb ende med døden.
De såredes lidelser kunne kun sjældent lin
dres virkningsfuldt, selv om man under de
gruopvækkende operationer forsøgte bedø
velse med alkohol eller opiumsdråber. - Man
nåede at amputere den sårede kaptajn Prydtz'
ben, men straks efter døde han og sammen
med ham mange andre.
Mellem de sårede foran fyret lå også Peter
Hansen Arnum med et svært sår i venstre
ben efter et kardæskskud. For hans vedkom
mende endte ekspeditionen med amputation
og mange ugers svære smerter, som man vel
vanskeligt kan forestille sig. En familieover
levering vil vide, at han under operationen
var bundet til et almindeligt bord og forsøgt
bedøvet med alkohol, men den ikke helt un
ge mand fra Arnum var gjort af et sejt stof:
Han overlevede.
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På tabslisten fra ekspeditionen til Anholt
opførte Jydske Skarpskyttekorps' 2. batail
lon: »Peter Hansen Arnum, mistet det ven
stre Ben, ligger paa Anholt som Krigsfange,
er ej gift og har ingen Børn, kan ej ernære
sig, da det venstre Ben er afsat.«
Hen på året udveksles han med en engelsk
krigsfange og overføres til Århus. Den 28.
september 1811 kundgøres det, at skarpskyt
te Peter Hansen Arnum fra 1. oktober sam
me år tillægges 12 rigsdaler i årlig pension,
som han derefter oppebærer i 40 år til 1851,
først udbetalt gennem Ribe Amtstue, deref
ter gennem Haderslev. Fra »Fonden til Quæstede« modtager han 60 rigsdaler og af en
indsamling til kvæstede og faldnes efterladte
yderligere 161 rigsdaler og 42 skilling.
Den 14. maj 1812 køber Peter Hansen Ar
num en ejendom i Toftlund sogn, kaldet Lebekhuus, et landbol, udstykket fra en ejen
dom i Toftlund by. Den lå mest hen i hede,
og bygningerne kaldes et hyrdehus. Sælger
ne var en familie, der afvekslende hed Jo
sias Olufsen og Oluf Josiassen, og som i øv
rigt var skræddere. Efter fraflytningen tog
denne familie navn af den solgte ejendom og
skrev sig forskelligt som Lebeck, Lebæk og
Lebech. Det var en begavet slægt, der fostre
de mange lærere og senere studerede folk,
der kom vidt om i verden, og mange af dens
navne er velkendte. Redaktør Anders Lebeck,
den argentinske forretningsmand Henrik Le
beck, historikeren Mogens Lebech, fru Anna
Ølgaard, født Lebeck, mor til »vismanden«,
professor Anders Ølgaard, og mange andre.
Hvordan Peter Hansen Arnum kom i for
bindelse med Lebeck-slægten vides ikke, men
muligvis har der bestået et fjernt slægtskab.
Den 5. juli 1812 vies Peter Hansen Arnum
til pigen Anne Marie Nisdatter. Hvor hun
kom fra, har ikke kunnet opspores, men
overleveringen vil vide, at hun fulgte med
den invalide soldat nordfra. Måske fra An
holt, måske fra Århus, hvor han en tid lå
på lazaret, det har ikke kunnet efterforskes.
I årenes løb kom der fire sønner og en

datter i ægteskabet. Datteren Bodil har end
nu efterkommere i Toftlund by i familien
Hansen Madsen og flere andre gamle Toftlund-familier. Den ældste søn Hans Petersen
Schack er født i 1813, og han overtager i
1845 Lebeck, som ejendommen nu skrives,
da Peter Hansen Arnum eller Degn er 70 år
gammel og sammen med Anne Marie går på
aftægt. Peter Hansen Arnum når den høje al
der af 81 år og dør den 22. august 1856. Da
sønnen Hans anmelder dødsfaldet for pastor
Jørgen Bjerregaard huskes faderens livsløb,
og der tilføres kirkebogen: »Siden 1811 var
han som Invalid fra Toget paa Anholt kon
gelig Pensionist«.-Anne Marie holder endnu
nogle år hus for sønnen Hans, der forbliver
ugift. Hun dør i 1868 af tæring, der vel var
kræft. Hun mindes længe som en elsket Bed
ste.
Hans Petersen Schack dør i 1886, og bro
deren Jens Petersen Schack arver ejendom
men, og derefter fortsætter linien ned til Nis
Thorkild Jensen, der nu er sjette generation
på stavnen.
Trods invaliditeten havde Peter hjulpet af
Anne Marie i 1812 tappert givet sig i lag med
driften af den ensomme hedeejendom. De
havde købt i rette tid. I 1813 kom Statsban
kerotten, og pengene blev værdiløse. Der
hørte nogen eng til ejendommen, der kunne
give vinterhø, men den lave jord kunne være
næsten ufremkommeligt blød. Størstedelen
af jorden var hede, der møjsommeligt bræk
kedes op ager for ager. Jorden lå på en syd
skråning, der var tidligt varm om foråret og
dermed tjenlig, men under mulden lå sten
hård al, og høsten afhang derfor af tilstræk
kelig regn forår og forsommer. Den kom ik
ke altid. Fra det højereliggende Hølleskov
skyllede overfladevandet ved tøbrud og ef
terlod mange sure pletter med næringsfat
tigt vandgræs. Der var problemer nok. Det
skal jo tit til for at skabe et usædvanligt
godt hjem. År for år bedredes høst og be
sætning. Først får, så kreaturer, til sidst end
da heste. »Hyrdehuset« blev bygget ud til en

lang rødkalket længe med stuehuset i vest og
stalden i øst. Den skærmedes mod vestenvin
den af en række elmetræer, der fortælles at
være brudetræer. Der kastedes et dige om
haven, og der plantedes æble- og pæretræer
i den. Redaktør Jens Jessens farfader var læ
rer i Toftlund i begyndelsen af 1800-tallet
og underviste egnen i plantning og podning.
De gamle frugttræer, tydeligt podede, stod
til henimod 1930. Men slidsomt var livet for
bonden med det ene ben. Han havde fået sig
et primitivt træben lavet til, og det fortælles
hvordan han besværet humpede efter ploven
med et lille bræt sat under træbenet for at
det ikke skulle synke ned i den bløde muld.
Det gamle landmandsråd om at skaffe sig
nogle drenge til at hjælpe i bedriften, blev
fulgt, og da Peter Hansen Arnum afstod
ejendommen kunne den svare en hæderlig
aftægt og et levebrød til den ældste søn,
Hans Petersen Schack.
Hvorfor Peter Hansen Arnum valgte
slægtsnavnet Schack vides ikke, muligvis
i erindring om faderens fæsteforhold til
Schackenborg, muligvis fordi Lebeck var
kommet ud fra en Schackenborgsk gård i
Toftlund by.
Generationsskiftet gik ikke af uden sværd
slag. Den 70-årige invalid må have været
af stærkt stof. Den uansvarlige dreng Hans,
32 år gammel, havde fundet på, at mange af
de sure pletter kunne drænes ved udgrøft
ning, så jorden lettere kunne piøjes og til
sås. Den gamle mente imidlertid, at græsset
på de våde steder var bedre at holde på. Stri
den endte med, at Peter måtte kapitulere, og
Hans fik sin vilje. År efter stod der korn,
hvor man ikke havde kunnet færdes. Det
skulle vi have gjort for længe siden, sagde
den gamle, og forhåbentlig har Hans kunnet
gøre, hvad en god søn skal gøre ved sådan
en lejlighed: Tie stille.
Trods mistet førlighed og ved hårdt arbej
de havde Peter Hansen Arnum og hans kone
bragt det til et hjem, der ikke var så helt rin
ge endda. En stor hjælp havde den kongelige
319

Lebeck.
Peter Hansen Schack byggede disse bygninger i
1899. De ældste bygninger på stedet var sand
synligvis opført ved Toftlund bys udskiftning
o. 1780, men kan have været ældre. Det solide
tagtømmer af eg endte som hegnshjørnepæle.
1964 kunne Jens Jensen, gift med Anne Marie
Schack, give hver af sine fem drenge en brev
presser af en sund rest i den sidste pæl.
Peter Hansen Arnums ejendom Lebeck stod til
1899, da en voldsom vandflod ved forårstid an
greb dets skrøbelige syld og gjorde hele bygnin
gen faldefærdig. Ejeren var da Jens Petersen
Schacks søn, Peter Hansen Schack, hvis tre døt

re Aabel, Hanne og Anne Maria (forf.s mor) bor
i Toftlund. Den nye gård, der ses på hosstående
billede, kostede 4000 mark, og hvordan der blev
råd til så stort et tiltag har sin egen historie.
Som ung var Jens Petersen Schack, der var
født i 1818, husslagter og kom på gårdene tid
ligt om morgenen for at begynde dagens dont.
Han var en robust mand, der havde deltaget i
Treårskrigen som dragon, og uden at være for
drukken tog han sig en snaps til sit kolde og
våde håndværk. Om han også havde gjort det
den morgen, han fik sit livs held i uheld, får stå
hen. En vintermorgen skulle han slagte i Gaardes
gård i Rurup. Han gled på den glatte stenbro og

pension dog været. Den udbetaltes i sølv og
blev år efter år mere værd. Det var defla
tions- og ikke inflationsår, der fulgte efter
Statsbankerotten med store skatter og fal
dende priser. Folk gik fra ejendommene i
stort tal, og kendte gode gårde solgtes for
skatterestancerne og et symbolsk pund to

bak. Arene under Napoleonskrigene havde
været et inflationsraseri. Da landets mønt
og statens finanser skulle rettes op, var det
eneste bestandige, der kunne bygges på, lan
dets faste ejendom. Det kunne være fristen
de at drage en parallel til vor tid, hvor vi er
godt i gang med samme tåbelige og ansvars-
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faldt så uheldigt, at han jog slagterkniven ind i
ryggen. Først efter nogen tid, da han næsten var
forblødt, fandt husets datter ham og fik ham
bjerget ind. Den stærke mand kom med besvær
over det livsfarlige sår, og i mellemtiden var det
blevet til kærlighed mellem ham og Aabel Nissen
Gaarde. Brylluppet stod i 1858, og en pige ud af
god slægt fik da noget med hjemmefra. Bryl
lupsgaverne: Lysestager, kaffekande og sukker
skål står hjemme endnu, men da det også gjaldt
penge, stolede brudens far som sig hør og bør
ikke for godt på en sådan slagter. Medgiften
blev sat på rente i broderens ejendom Hykjær i
Bovlund og i en gård Øbjerg i Arrild sogn. Bov

lund-pengene kom efter få år, men først i 1899
da der manglede penge til byggeriet, bestemte
Aabel, der nu sad enke, at Øbjerg pengene skul
le hjem. De var vokset til 3000 mark, og resten
turde Andreas Ries i Ørderup låne Peter Hansen
Schack på hans glatte ansigt.
Under første verdenskrigs forvirrede år kom
og gik mange fremmede på ejendommen, også
en mand, der kunne tegne. Hans indtryk af Le
beck blev til billedet. Da var elmetræerne blevet
så store, at de kunne kigge over taget. Det hav
de taget 100 år på den barske plet.
(Akvarel, der ejes af overlærer J. P. Schack,
Asserballe).

løse inflation og gætte på, hvad der vel kan
bygges på, når vi igen skal leve med fornuft.
Peter Hansen Arnum ligger begravet på
Toftlund kirkegård.
Sidste vers i den elskede sang: På Samsø
var en pige, slutter med disse vemodige lin
jer:

Under marmorstene, hviler Jørgens bene,
skønt af træ det ene. Åh, det var en skam.

Hvad mon tipoldefar ville have sagt til det?
- Han siges at have haft humor, så det var
nok blevet til et: Snutte dreng, pas på Du
ikke får lidt af træbenet.
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En karetmager i Ravsted
AF F. A. KIRSTEN
Da karetmager F. A. Kirsten, Ravsted, var
henimod 80 år, foreslog hans søn, skole
inspektør Johann Kirsten, nu Holbæk, at han
for at få tiden til at gå, skrev sine erindrin
ger, og for en snes år siden fik sønnen en
dag et stilehæfte fuldskrevet på tysk med go
tiske bogstaver.
Skoleinspektør Kirsten, hvis barndoms
erindringer vi bragte i augusthæftet, har nu
oversat faderens minder fra ungdoms- og
manddomsårene, og de giver et godt billede
af, hvorledes en håndværker i tiden op mod
den første verdenskrig ved slid og arbejds
glæde kunne arbejde sig frem til »velstand
og agtelse«, som sønnen skriver.

Mine forældre boede hos min moders foræl
dre i Steinbach indtil 1870. Jeg blev født
som det 7. barn. Efter mig kom endnu The
resa og Max. Jeg var den 4. søn, Max den
5. Søstrene Christel, Minna, Emilie og The
resa er døde for mange år siden. Min ældste
bror Hermann døde 1907 eller 1908. Min
bror Heinrich i Bitterfeld bliver nu i februar
83 eller 84 år gammel. Om Friedrich i Ame
rika endnu er i live, ved jeg ikke, da jeg i
krigsårene ikke har hørt fra ham. Max bor
i Reinbeck ved Hamburg. Vi var ni søsken
de. Far arbejdede om sommeren i et sten
brud, om vinteren lavede han for det meste
klodser. Jeg kan tænke mig, at det for for
ældrene ikke har været let at ernære en så
stor familie. Far skar klodser til sent om af
tenen. Jeg har aldrig hørt, at far og mor i
mindste måde har været uenige; selv med
det lidet var de altid godt tilfreds.
I 1870, da jeg var 6 år, købte min far et
lille hus i Laussigk. Og så drog vi til byen;
det var i krigstid til 1871. Det var også en
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vanskelig tid for mine forældre. Vi og flere
familier blev smittet af den frygtelige syg
dom, de sorte kopper. Mine søstre Theresa
og Emilie var hårdest medtaget. Jeg var og
så angrebet, men ikke så slemt. Under syg
dommen måtte intet menneske besøge os.
Efter sygdommen var mine søstres ansigt
vansirede af lutter små ar.
Ved denne tid, da jeg var en 9-10 år, la
vede jeg drager, da vinden ofte var god i
efteråret; og da de holdt sig godt oppe,
solgte jeg dem til skolekammeraterne for 30
pfennig stykket. Havde jeg solgt en, lavede
jeg straks en ny til mig selv. Da jeg blev
ældre, hjalp jeg somme tider med i stenbrud
det, kørte grus og sten i en trillebør, som
blev brugt ved vejbygningen; men det blev
for tungt for mig, fordi jeg ikke var så
stærk og var lille, hvorfor jeg altid blev
kaldt »den lille«.
I 1878 blev jeg konfirmeret og kom, da
jeg havde lyst til at blive karetmager, i lære
hos karetmagermester Teichmann i Laussigk.
Den fastsatte læretid var 3V2 år, og til mik
kelsdag 1881 havde jeg udlært.

Han burde have været skrædder
Al begyndelse er vanskelig, og således
begyndte også min kamp for tilværelsen. Jeg
var så spinkel, at mesteren straks sagde, at
jeg hellere skulle være skrædder, for karet
magerarbejdet uden motorhjælp er tungt;
men det varede ikke længe, før han kunne
se, at jeg nok kunne lære noget.
Da et år var gået, havde vi en lærlinge
udstilling. Jeg lavede dertil nogle vogndele
og fik et diplom og en bog, som desværre i
tidens løb er gået tabt. I læretiden tjente jeg
selv til mit tøj ved ekstra arbejde efter fyr

aften. Jeg købte også et ur. Om vinteren
lavede jeg børnekælke ved akkordarbejde for
min mester og fik to mark stykket. Det sid
ste år havde jeg opsparet så mange penge,
at jeg kunne få et sæt skræddersyet tøj. Det
glædede også mine forældre.

Vandreår
Da jeg havde udstået min læretid, blev
jeg vinteren over hos læremesteren, og i
foråret 1882, 14 dage før påske, gik jeg på
valsen. Min læremester sagde, at jeg godt
kunne blive til efter pinse, men jeg ville hel
lere ud i verden. Som svend fik jeg hos læ
remesteren 3 mark om ugen og kosten.
Jeg vandrede først til Leipzig, derfra til
Halle ved Saale, videre til Achen ved Elben
og lod mig sætte over på den anden side for
at vandre til Zerbst. Før Zerbst fik jeg ar
bejde i en landsby, hvor jeg blev til påsken
over, fik 4 mark om ugen, men opholdt mig
ikke længe der, fordi det var en landsby,
som jeg ikke brød mig om. Så vandrede jeg
da videre til Zerbst, hvor jeg fik arbejde.
Der var der et udmærket værksted, og ko
sten var god, men vognene, som blev lavet
der, syntes jeg ikke om, og det værste, som
jeg ikke kunne lide, var mesterens hæslige
behandling af konen; børn havde de ikke.
Allerede efter fjorten dage rejste jeg videre,
til Magdeburg, til Braunschweig, derfra til
Hildesheim, hvor jeg igen fik arbejde.
Jeg var et årstid der hos en karetmager,
senere på en lille vognfabrik, tilhørende fa
brikanten som var smed; karetmageren, der
forestod vognmageriet var rhinlænder. Her
blev der bygget finere vogne. Rhinlænderen
var meget dygtig; jeg var jo ung endnu og
måtte endnu lære meget. Vi lavede dengang
en landauer. Fabrikanten havde ofte mærke
lige ideer. Vi skulle lave en vogn, hvor for
hjulene skulle være højere end baghjulene.
Da den færdige vogn ikke så godt ud, tog
han en hammer og slog den i stykker. Så
nedlagde vi begge to arbejdet. Hvor rhin

lænderen er blevet af, ved jeg ikke.
Sent på efteråret, vandrede jeg mod Dres
den, men nåede kun til den lille by Dahlen,
hvor jeg fik arbejde hos en mester. Der var
to sønner med i karetmagerværkstedet, og
her blev der præsteret et godt stykke arbej
de. Her arbejdede jeg til marts i 1882. Så
besluttede jeg, at jeg ville til Slesvig-Holsten og vandrede nu i næsten fire uger. Da
jeg kom til Flensborg, fik jeg arbejde i den
hertugelige vognfabrik hos vognfabrikant
Schrøder på Holmen. Jeg arbejdede her fra
april til juli og besluttede så at rejse til Dan
mark.

Et ordensmenneske
Så gik det da videre på apostlens heste fra
Flensborg til Tinglev, over Ravsted til Lø
gumkloster, hvor jeg fik arbejde hos karet
mager Matzen, en dansker. Han havde en
svend fra København. Jeg kunne ikke et ord
dansk. Men jeg syntes om arbejdet, dog var
værkstedet i en syndig uorden. Den første
søndag benyttede jeg til at rydde op, det var
som i en have fuld af ukrudt. Mesteren hav
de sagt, det fik jeg senere at vide, denne
sachser vil nok have orden i tingene. Det
tog mig hele den første søndag. Jeg fik
kosten hos mester, den var udmærket. I
værkstedet blev der kun lavet luksusvogne.
Lønnen var seks mark om ugen plus kost
og logi. Jeg begyndte her den 7. juli 1882.
En smedemester i Løgumkloster bestilte al
tid karetmagerarbejdet hos Matzen; vi lærte
hinanden at kende. Med tiden lærte jeg folk
at kende, også de danske piger. Med køben
havneren gik jeg ofte ud; han kunne ikke
et ord tysk og jeg ikke et ord dansk, men
der var også en lærling fra Løgumkloster,
som kunne begge sprog og var vores tolk.
Da jeg havde arbejdet fjorten dage og
havde aftalt lønnen med mester, lod jeg
mine pænere ting komme fra Hildesheim,
hvor jeg havde arbejdet knap to år. Blandt
andet havde jeg der en skræddersyet habit
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Anna og F. A. Kirsten,
gift 15. april 1887.

af meget fint stof. Nu kunne jeg være be
kendt at vise mig. På apoteket i Løgumklo
ster var en provisor, en landsmand af mig;
vi blev gode venner. Snart kendte jeg alle
i Løgumkloster.
Også med de unge damer blev jeg be
kendt. Til Matzens kom der ofte en frøken,
som var gode venner med fru Matzen. Men
jeg vidste ikke, hvad hun hed. Jeg mødte
hende ofte efter fyraften, også om sønda
gen, når vi var flere sammen. Med tiden fik
jeg at vide, hvad hun hed, hvem hendes far
var (han var kirkebetjent og natvægter og
hed Carsten Andersen), hun hed Anna An
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dersen. Gennem hende fik jeg at vide, at
mester var godt tilfreds med mig. Jeg ville
også gerne lære dansk. Da jeg havde arbej
det hos ham fra juli 1882 til sent hen på ef
teråret 1883, var der ikke meget mere at
bestille, og jeg kunne igen tage på vandring.
Endnu i efteråret 1882, måske i begyn
delsen af oktober, fik jeg et brev fra Hildes
heim, fra vognfabrikanten. Han spurgte
mig, om jeg ikke havde lyst til at komme til
bage, han ville give mig så og så meget i
løn. Jeg sagde da til Matzen, at jeg ville
rejse om en 14 dage til Hildesheim, hvis han
da ikke ville hæve min ugeløn. Han lagde

en mark på. Så blev jeg da til næste år. Men
som jeg tidligere sagde, var der ikke ret me
get at bestille mere. Jeg skrev til vognfabri
kant Jensen i Højer og fik det svar, at jeg
kunne komme med det samme. Fjorten dage
senere tog jeg til Højer. Men jævnligt måtte
jeg om søndagen til Løgumkloster, da jeg
var blevet kæreste med Anna Andersen.
Engang i foråret det næste år fik jeg brev
fra hende, et særligt brev. Hun fortalte, at
smedemester Müller, som altid fik karetma
gerarbejdet hos Matzen, da jeg arbejdede
der, at de to var blevet uvenner på grund af
Müllers sølvbryllup, som Matzen ikke var
blevet indbudt til, fordi han var dansk. Mat
zen havde da sagt, at Müller hellere skulle
betale de 1300 mark, som han skyldte ham,
i stedet for at lave et så stort sølvbryllup.
Müller var tysk. Nu besluttede han at bygge
et karetmagerværksted, men han havde in
gen, der kunne påtage sig alt forekommende
arbejde.

Selvstændig som 22-årig
Nogle dage efter brevet fra Anna modtog
jeg brev fra smedemester Müller. Han bad
mig være så venlig snarest at besøge ham,
da han havde noget meget vigtigt at tale
med mig om; men jeg vidste jo allerede,
hvad det drejede sig om. Om søndagen be
søgte jeg ham. Sagen lå sådan: Müller ville
snarest bygge et karetmagerværksted, og om
jeg kunne påtage mig at lave alle slags vog
ne; det mente jeg. Vi blev da enige om, at
jeg skulle have 10 mark om ugen samt kost
og logi. Når værkstedet var færdigt, skulle
jeg komme.
Det blev i foråret, at jeg igen kom til Lø
gumkloster. Al begyndelse er vanskelig.
Først måtte jeg lave en høvlebænk og adskil
ligt håndværktøj, for der var intet. Men det
gav mig lyst og energi, allerede nu at ar
bejde selvstændigt, jeg var kun 22V2 år
gammel. Det var Guds forsyn, der bevirke
de, at jeg allerede nu kunne begynde at bli

ve selvstændig. Fra da af, da jeg igen be
gyndte at komme sammen med Anna An
dersen, blev vi mere og mere knyttet til hin
anden. Sådan skete det, at vi blev forlovede.
Da nu det første år var gået og Müller
var tilfreds med mig, giftede vi os den 15.
april 1887 og fejrede vort bryllup. I dette
ene år havde jeg sammensparet 500 mark,
de 10 mark, som jeg fik om ugen, gav jeg
til min kæreste til opbevaring. Efter fyraf
ten gjorde jeg akkordarbejde, og hvad jeg
tjente ved det, brugte jeg til at betale linned
med og som lommepenge. Desuden lavede
jeg før brylluppet forskelligt, de nødvendige
møbler og husgeråd. Ofte arbejdede jeg til
sent imod midnat. Et bord, en sofa, stole, et
spejl købte jeg hos snedkeren og betalte mi
ne bryllupsklæder og omkostningerne ved
brylluppet. Så de 500 mark var borte, før
man så sig om. Min kone medbragte et klæ
deskab, en symaskine, noget linned, så vi
nu havde et rigtigt hyggeligt lille hjem.
Jeg havde jo besluttet, at jeg ville giftes,
for at jeg ikke så alene behøvede at flakke
rundt i verden, og for at jeg kunne gøre
min kone lykkelig, hvad med Guds hjælp
også er lykkedes for mig. Vi har altid for
stået hinanden og arbejdet hver med sit.
Hvis jeg ikke havde fået så dygtig og god
en kone, havde det heller ikke været mig
muligt at bringe det så vidt, som det er lyk
kedes os.

Et ideelt ægteskab
Nu skete det, at vi allerede i 1888, den
5. januar, fik det første barn, en datter, som
fik navnet Christine. Et år senere 1889, den
16. marts, fik vi den første søn, som fik
navnet Christian. Næste år 1890, den 27.
januar, den næste søn, som vi kaldte Wil
helm. Så havde da mor allerede nok af hus
ligt arbejde; udgifterne voksede, og jeg
måtte slide i det for at tjene det daglige
brød. Mor var i disse år også ofte syg, så
vi måtte have læge. Jeg påtog mig derfor
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akkordarbejde efter fyraften for at tjene me
re; men at få noget til o vers var der ikke
til at tænke på. Jeg havde i august 1891 fo
restået karetmagervirksomheden i 6V2 år
hos Müller.

Tysk og dansk
Vi boede dengang med et ungt ægtepar i
samme hus. Han var købmand og hed Gies
semann. Han havde et nyt hus under opfø
relse. En dag kom han og spurgte, om jeg
ikke kunne dreje ham et antal sprosser til en
trappe. Det kunne jeg godt efter fyraften og
om søndagen, hvis Müller tillod det. Men
jeg fik ikke lov, fordi Giessemann var
dansk, og Müller havde heller ikke fået
smedearbejdet til nybygningen. Dette sagde
jeg til Giessemann. En dag kom Giessemann
igen og sagde, at han ville spørge den gam
le karetmager Meier, om jeg måtte dreje
sprosserne hos ham efter fyraften og om
søndagen. Det måtte jeg.
Så begyndte jeg da at arbejde der efter
fyraften, det var helt i nærheden, hvor vi
boede. Den første søndag formiddag, jeg ar
bejdede der, var kommet Müller for øren;
han mødte op i værkstedet og var rasende.
Han sagde, at vi var færdige med hinanden,
opsigelsesfristen var fjorten dage. Jeg tog
sagen med ro, og da fristen var gået, gik jeg
ind til Müller og bad om min løn og mine
papirer. Han var ude af sig selv af raseri.
Så var det forbi med mit mestersvendeskab.
Imidlertid var sprosserne til trappen også
færdige, og jeg sagde til Giessemann, at jeg
på grund af sagen var blevet arbejdsløs. Han
svarede: »Begynd dog for dig selv«. Men
uden penge! At bede Müller låne mig nogle,
kunne ikke falde mig ind. Til alt held hørte
der et stort værksted til Giessemanns lejlig
hed. Det måtte jeg benytte, hvis jeg ville be
gynde for mig selv.
Midt i august var der stort marked i Lø
gumkloster. Til salg var der også et læs bø
geplanker. Jeg gik til min svigerfar og
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spurgte ham, om han ville låne mig nogle
penge, så jeg kunne købe dette læs træ. Jeg
fik dem og købte plankerne og havde nu
materiale. En murermester, også en sachser,
lånte mig en lille høvlebænk, så jeg kunne
lave en høvlebænk til mig selv og det nød
vendigste værktøj. Da jeg havde dette fær
digt, fik jeg også arbejde og tog fat. I sam
me gade boede en bager, som bestilte en
stor trækasse, 6 alen lang, og med flere fag
til de forskellige sorter mel. Det var et stort
stykke arbejde, brædderne måtte høvles glat
te med håndkraft. Der kom flere bestillin
ger, mange forskellige, for det meste sned
kerarbejde. Jeg tjente nu mere end hos smed
Müller, og min lyst til arbejde voksede.
Smed Müller var kommet i knibe, for han
havde ingen, der kunne bestyre hans karet
magerværksted. Så kom da en dag den gam
le drej emester Bock, en god ven af Müller,
og ville gøre mig bange. Han sagde, at jeg
havde ikke ret til at arbejde selvstændigt,
håndværkerlauget kunne forbyde mig det.
Men han ville bare høre, hvordan jeg var
sindet, og om jeg ikke ville komme tilbage
igen til Müller. Jeg svarede, at jeg havde
arbejdet hos ham i 6V2 år, sat sving i tin
gene for ham, lavet mange luksusvogne og
slidt hver dag fra klokken 6 om morgenen
til 7 om aftenen og alt kun på ugeløn.

Bud fra Ravsted
Da jeg havde arbejdet selvstændigt en
månedstid, kom der en dag en mand til mig
i værkstedet. Han hed Lorenz Jensen Loren
zen fra Ravsted og spurgte, om jeg ikke
kunne tænke mig at komme til Ravsted;
bønderne der savnede en karetmager. Jeg
overvejede sagen og talte med mor om det.
Lorenzen sagde også, at han havde et hus,
som han ville sælge, det lå ved siden af smedien. Jeg syntes, at det kunne være bedre i
Ravsted end i Løgumkloster, hvor der var
fire karetmagere og jeg var den femte.
Vi blev enige om at tage til Ravsted en af

dagene. Jeg lejede et køretøj (biler var der
jo endnu ikke), tog af sted og spændte fra
hos gæstgiver Peter Tjellesen. Så gik vi hen
for at se huset, der lå ved siden af smedien.
Tjellesen gik med. Vi gik først til smeden
for at hilse på ham. Der var hos ham en
bonde, der var døddrukken. Vi gik så ind i
nabohuset, og bonden gik med. Da vi var
derinde, faldt bonden imod en skillevæg og
væltede hele væggen. Det var et gammelt
stråtækt hus, som står endnu. Mor sagde
straks: »Nej, lad os endelig ikke købe dette
hus«.

Et hus til 2800 mark
Så gik vi tilbage til kroen. Tjellesen sag
de, at han havde et hus i kommission enten
til at leje ud eller til at sælge. Men ejeren
boede i Flensborg. Jeg spurgte, hvad lejen
var eller hvad det skulle koste. Tjellesen
svarede, at han først måtte tale med ejeren.
Vi måtte da med uforrettet sag tage tilbage
til Løgumkloster.
Senere gik jeg til fods til Ravsted; men
Tjellesen havde endnu ikke talt med man
den, så jeg kunne igen traske tomhændet
tilbage. Efter nogen tid gik jeg igen til Rav
sted og tog ind i Peter Tjellesens kro. Her
var der flere gæster, hvoriblandt en Eleria
Jørgensen, tidligere mejeriejer i Ravsted, nu
bosat i Hamburg. Gæsterne havde allerede
drukket godt. Jeg spurgte Tjellesen, hvordan
det stod til med huset, som enten kunne ud
lejes eller sælges. Han svarede, at det kun
var til salg og skulle koste 2800 mark. Jeg
slog straks til. Der skulle udbetales 800
mark, når sagen blev ordnet ved amtsretten.
Ejeren skulle komme til en fastsat tid fra
Flensborg, da lejeren skulle rømme huset, så
vi kunne flytte ind den 1. sept. 1891. Gæ
sterne gav flere omgange, jeg gav også en,
og der blev drukket til langt ud på natten.
Det blev altså sent, før jeg tiltrådte hjemtu
ren. Sent om aftenen var mor og hendes far
gået mig i møde, men var vendt om, da jeg

ikke kom. Jeg havde naturligvis fået for me
get. Da jeg kom hjem, var alle gået i seng.
Mor havde sikkert ikke sovet, fordi det var
blevet så sent. Jeg fortalte hende blot, at jeg
havde købt huset, og gik i seng. Da jeg våg
nede, kunne jeg mærke, at jeg havde druk
ket for meget. Men nu fortalte jeg, hvordan
det var spændt af, at der skulle udbetales
800 mark, som jeg ikke vidste hvor var at
hente. Jeg gik til mors forældre og fortalte
dem om handlen. Her var alt at vinde, intet
at tabe, tænkte jeg. Da jeg havde fortalt det
hele, rystede mors far på hovedet (han
tænkte vist, hvad dette skulle blive til, og så
til Ravsted, dette berygtede og fordrukne
hul, det var ikke godt, og der ville jeg sik
kert blive helt ødelagt). Til sidst sagde svi
gerfar, at jeg kunne henvende mig til skor
stensfejer Lassen, han var rig og havde in
gen børn, han kunne måske låne mig nogle
penge. Jeg fortalte ham, at jeg havde købt
hus i Ravsted og manglede 200 mark. Jeg
forlangte ikke mere for ikke at møde afslag.
Jeg kunne få pengene på en soloveksel. Det
te var begyndelsen.

Vanskeligheder med udbetalingen
Min svigerfar sagde, at jeg skulle gå til
Rasmus Mathiesen. Hos ham fik jeg lige
ledes 200 mark på en veksel. Så gik jeg til
garveren Haase, som endnu i dag er bank
direktør på Løgumkloster Bank. Men for
gæves. Endelig tog jeg mig sammen og gik
til vores læge Mørk. Vi havde flere gange
haft ham, fordi mor ofte havde stort blod
tab. Vi ventede en stor regning; men det var
ikke tilfældet. Jeg fortalte ham om min pen
getrang. Han lånte mig 150 mark. Nu
manglede der kun 250 mark. Hos mors far
fik jeg 200 mark og manglede nu 50 mark,
som jeg tjente ved overarbejde.
Da huset i Ravsted stod tomt, kunne vi
når som helst tage til Ravsted. Den 24. sep
tember 1891 gik jeg først selv til Ravsted
for at se efter, hvordan det stod til med hu327

set; den 25. skulle så mor og børnene, samt
møbler og træ og håndværkstøj komme ef
ter. Jeg ryddede op, på loftet lå så meget
skrammel, at jeg brugte hele dagen til op
rydning. Den 25. september kom så hele fa
milien og al vort habengut med hest og
vogn. Nu var det om at sætte alt på plads.
I husets østlige ende var der et lille værk
sted, hvor jeg arbejdede i flere år.
Til huset hørte også et lille udhus, hvor
der boede en markmand og hans familie.
Lejen indbragte mig årligt 60 mark. Han bo
ede flere år i dette hus. Da det trængte til
at repareres, ville han ha', at jeg skulle gøre
det i stand; det havde jeg ikke lyst til, men
opfordrede ham til at finde en anden lejlig
hed. Da han fandt en sådan, flyttede han.
I flere år benyttede jeg så det lille hus som
trælager.

Rigeligt arbejde og arbejdslyst
Da jeg havde mit værksted så vidt i or
den, at jeg kunne begynde at arbejde, var
der fuldt op at gøre med reparationer. Den
første, der bestilte en ny fjedervogn, var
smeden Peter Soeniksen fra Østerhøjst, der
efter kom ordrer fra smedemestre i omeg
nen, fra Lund og Burkal, Bylderup, Bredevad, Vollerup, Havsted, Favderup, Korup,
Klavtoft, Bedsted, Agerskov, Toftlund, Als
lev. Alene for smed Thedor Matzen har jeg,
som mine bøger viser, lavet 56 nye vogne.
Det ville tage megen tid at konstatere,
hvor mange nye vogne alle disse smede har
fået.
Da der altid var rigeligt at gøre, har jeg
ofte arbejdet til midnat. Det gav lyst og for
tjeneste. I løbet af et år kunne jeg tilbagebe
tale de lånte 800 mark.
Jeg skriver ikke dette for at prale med
mit arbejde, men fordi jeg vidste, at jeg måt
te gøre det for at komme frem, for at ernæ
re min familie godt og gøre den lykkelig.
Kærligheden til mor og børnene gav mig
hele tiden nye kræfter.
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Efter kort tids arbejde var det træ, som
jeg havde med fra Løgumkloster, brugt. Der
for rejste jeg til Als, til firmaet Clausen, som
jeg kendte godt fra den tid hos Müller, der
fik træet fra dette firma. Jeg fortalte Clau
sen, at jeg var begyndt for mig selv i Rav
sted. Så kunne jeg få lige så meget træ, jeg
ønskede. I de følgende år fik jeg fire vogn
ladninger, og jeg kunne betale, når det pas
sede mig. Det var en stor hjælp. Jeg var al
drig i forlegenhed for materialer.

En kraftig storm
Sådan gik årene 1891 og 1892. I februar
1893 rasede en vældig storm i fjorten dage.
En nat vågnede jeg ved en voldsom støj og
lå og lyttede til, hvad det kunne være. På
engang lød et vældigt brag og en mængde
sten fløj ind i køkkenet. Mor råbte, om der
var faldet nogen af sengen. Hun havde ikke
hørt det første brag. Jeg stod op, det stor
mede voldsomt, jeg råbte, at der ikke var
faldet nogen af sengen, gik ud i køkkenet
og så store sten der, tændte en lampe og
gik op på loftet. Der så jeg, at hele skorste
nens sydside var styrtet sammen og råbte
til mor, at vi måtte forsøge at overnatte hos
en nabo. Jeg løb over til Thomas Nissen, sa
delmageren, bankede på, vækkede dem og
fortalte dem, hvad der var sket, og bad om
ly for natten for hele familien. De tog imod
os med vore tre børn.
Da det var blevet lyst, besørgede jeg et
køretøj og lod mor og børnene tage til mors
forældre i Løgumkloster. Uden skorsten var
der hverken mulighed for kogning eller fy
ring. Således klarede jeg mig alene en fjor
ten dages tid. Jeg fik fremskaffet kalk og
sand for at lade en ny skorsten bygge og fik
fat i en murer. Vi fik resten af den gamle
skorsten revet ned og grunden lagt til en
ny skorsten. Det var om formiddagen. Da
kom der et tordenskrald, så mureren faldt
baglæns på ryggen. På samme tid havde
stormen fuldstændig ødelagt et hus mellem

Omkring år 1900 foregik alt arbejde ved håndkraft i karetmager F. A. Kirstens
værksted. Med den ældste søns hjælp savede han således planker ud af træstammer
med en ret tung rammesav, det var et ufatteligt slid.
Senere fik karetmageren installeret en vindmølle, men moderniseringen betød, at
han ofte stod op om natten, hvis det blæste op, for drivkraft, der var gratis, måtte
udnyttes.
I årenes løb leverede karetmager Kirsten mere end 500 vogne fra det lille værk
sted.

Hynding og Høist. I Ravsted væltede loen
hos Jørgen Fynbo og et træ mellem mindes-

mærket og sadelmager Rossen.
Da skorstenen var bygget op, bragte mors
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far min familie tilbage, og jeg kunne igen
tage fat. (I dette år 1893 blev Marie født).
Blandt mine kunder var også smed Wind
i Toftlund. Han havde før fået nye vogne
og betalte altid kontant. Han bestilte altid
to på én gang og hentede dem selv. Engang
i 1894, da han hentede et par vogne, havde
han ikke penge nok med, og resten blev stå
ende. Da Marie i 1895 var to år gammel,
kørte mor og jeg med hende til lægen i Toft
lund. Marie havde blodsvamp under mun
den, som skulle brændes væk. Vi fik tid til
at besøge smed Wind og blev godt modta
get, ja som om det var et bryllup. Wind be
stilte igen to vogne.

Løbskkørsel
Hen imod aften ville vi køre, så vi kunne
være hjemme ved 8-tiden. Jeg havde lejet
en hest hos Søren Thomsen. Den var ikke
vant til at være ene for en vogn og var der
for meget urolig, da vi spændte den for,
den længtes også hjem. Da vi kørte gennem
Toftlund, hvor der ved kirken og kirkekro
en er en drejning, og hvor det går ned ad,
kom der tre cyklister på nye cykler, der
blinkede og skinnede, blev hesten sky og
for ned ad bakken. Jeg holdt den længe midt
på vejen, men til sidst kom den over i den
ene side af vejen, vi kørte over en stenbun
ke, vognen væltede, og vi fløj alle tre ned i
vejgrøften; jeg skyndte mig på benene, og
hen til hesten, som stejlede; den ville op på
marken, men kunne ikke trække den vælte
de vogn med op. Det var en stor og stærk
hest, jeg kunne snart ikke holde den mere
og vognen var kun en let fjedervogn.
Heldigvis kom der to mænd på vejen, som
jeg bad om at hjælpe mig. Agerstolen var
fløjet af vognen, og skødlæderet revet i
stykker. Så så jeg til mor og barn. Mor
græd og troede, at de havde lidt overlast;
men de var sluppet med skrækken. Mændene hjalp os tilbage med hest og vogn til
kirkekroen. Hvordan skulle vi nu komme
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hjem? Mor ville ikke med dét køretøj. Jeg
gik tilbage til smeden og fik ham til at køre
hesten og vognen til Ravsted, så kunne han
køre tilbage med den hest og vogn, som jeg
lejede i Toftlund. Endelig kunne vi tage af
sted og var først i Ravsted ved midnat. Det
var nu tredie gang, at jeg var døden nær.
Jeg rystede endnu på hele kroppen længe ef
ter, når jeg tænkte på det skete. Fjedervog
nen havde jeg fået i bytte og solgt til slag
ter Bønhøft i Aabenraa, som endnu ikke
havde hentet den. Et nyt skødlæder kostede
25 mark. Det var altså en dyr Toftlund-tur,
og alligevel måtte vi takke Gud for, at vi
alle tre kom godt fra det, og at vi igen var
hjemme.
Så kunne jeg da igen gå i gang med ar
bejdet. Der var rigeligt at gøre. Snart havde
jeg også to nye vogne færdige til Wind i
Toftlund, den ene var en Phaeton. Men før
vognene blev hentet, kom smed Claus Brandrup fra Brede vad og ville have lavet en
Phaeton, mage til den, der stod færdig. Ja,
han ville gerne have den, der stod, jeg kun
ne jo lave en anden, til Wind, og han ville
betale kontant. Han fik den.

Når en kunde går konkurs
Kort tid efter kom Wind fra Toftlund og
kunne kun få den ene med, men bestilte
straks to til. Da de var færdige, hentede han
også den, men havde ikke penge med. Da
han altid havde betalt kontant, gav jeg ham
kredit til regnings-tiden. Der gik nogen tid.
En dag kom købmand Johannesen over til
mig. Han havde dengang lejet Tjellesens bu
tik. Han spurgte, om jeg havde penge til go
de hos smed Wind i Toftlund. Han havde
altid set, når vognene blev hentet. Ja, sagde
jeg, jeg har til gode for tre nye vogne og
en rest fra tidligere. Han sagde: »Jeg kan
sige dig, han er konkurs.« Det var et tab på
500 mark.
Dagen efter skyndte jeg mig til Toftlund
for at redde vognene. Wind var flyttet til

Kastrup ved Gram og vognene var blevet
inddraget i konkursmassen. Slukøret kunne
jeg tage hjem igen. Det var et alvorligt tab.
Men det kunne jo ikke hjælpe at hænge med
hovedet. Det var slemt, da terminen kom.
Jeg savnede pengene. Jeg kunne ikke betale
alt hos købmand, slagter og bager. Men
folk kendte mig og gav mig henstand. 500
mark var en stor sum dengang. Dertil kom
så, at husets stråtag ikke duede mere og
måtte fornyes, hvilket heller ikke var bil
ligt.
Næste år, 1896, besluttede jeg at bygge
udhuset om til et bedre værksted. Det gamle
stråtag blev fjernet, murene gjort 60 cm
højere, så endnu en træbeklædning 1 m 20
cm på murene, så var der plads på loftet til
træ. Og paptag i stedet for stråtag. Der var
så meget arbejde, at jeg trængte til hjælp.
Min ældste brors søn var i karetmagerlærer
og havde lige udlært. Jeg skrev til ham om
at arbejde hos mig. Han kom. Det var Her
mann i Visby. Da han rejste videre fra os,
blev han her i Nordslesvig og er den dag i
dag i Visby. Senere kom også hans bror
Richard til os. Han havde lært karetmager
håndværk. Men han rejste tilbage til hjem
met fra os og gjorde sig senere selvstændig
i Buchheim.
Den 27. april 1895 blev Georg født. Fa
milien øgedes. Ved hver fødsel var vi glade
for, at Vorherre gav os raske børn, som mor
og jeg havde bedt om; thi et sygeligt barn
volder forældrene større sorg end en børne
rig flok. Disse år, da børnene var små, var
for os de lykkeligste. Ganske vist volder
små børn forældrene små sorger, men større
børn giver store sorger. Men hvordan det
end går, må man ikke tabe modet, bare man
er rask, kan man holde til meget. Sådan gik
da årene 1896 og 1897. Den 20. maj fik vi
igen en søn.
I disse år har jeg slidt i det, så jeg havde
de gamle huse gældfri; men vi deltog også
ofte i fornøjelser. Særlig om vinteren var vi
ofte indbudt eller havde selv indbudt venner

til en kop kaffe og kager. Til tider vankede
der punch, lidt rigeligt.

Den første cykel
Aret 1898 kom. Jeg havde fået en brugt
vogn i bytte og lavede den om til en bager
vogn. For pengene købte jeg min første cy
kel. Jeg husker godt, at mor ikke syntes om
det, for hun kunne aldrig glemme Toftlundturen. Men jeg havde stor nytte af den i reg
ningstiden; jeg kunne meget hurtigere kom
me rundt og kunne om søndagen, når jeg
vidste, at en bonde trængte til en vogn, af
lægge ham et besøg. En god cykel kostede
dengang 220 mark. (Samme år 1898, den
22. december blev Anna født).

Svært med sygdom
Den største del af året 1899 forløb nor
malt. Men i november blev mor meget syg.
Vi havde læge; men mors blodtab var så
stort og blev stadig værre, så lægen rådede,
at hun skulle på kvindeklinikken i Flens
borg. Det var blevet før jul. Præsten kom
flere gange for at se, hvordan det gik. Den
sidste gang troede han, at hun var død, så
elendig så hun ud. Jeg besluttede da at brin
ge hende til Flensborg. Præsten havde en
lukket vogn, som jeg måtte låne. Dagen var
fastsat; men i de seneste dage havde det
sneet så voldsomt, at vi ikke kunne køre. Vi
måtte vente en fjorten dages tid. Vejret var
ikke godt, men vi måtte af sted gennem dyb
sne. Den gamle Valentin og Bøj skovlede os
gennem sneen til Bredevad, og vi nåede til
Tinglev. Der måtte jeg bestille en ekstra ba
nevogn til Flensborg, hvor en drosche stod
parat til at bringe os til klinikken, der var
underrettet telegrafisk. Opholdet der kostede
5 mark pr. dag.
Så kunne jeg dybt nedtrykt tage hjem til
mine syv børn. Jeg tænkte ved mig selv, at
nu var det alt sammen ødelagt, hvad jeg
havde oparbejdet. Didde, den ældste, var
kun 11 år. Af og til kunne jeg få en kone,
som kunne hjælpe i huset. Men flere dage
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var jeg ofte alene med børnene. Da bad jeg
Gud, at mor måtte komme igennem det. Det
blev hørt. En dag modtog jeg den besked, at
jeg måtte se til mor. Det gik lidt fremad
med hende. Det gav mig nyt mod og håb
og tog min fortvivlelse. Men hun lå på kli
nikken til begyndelsen af marts 1900. Det
var noget af det tungeste, jeg har været
hjemsøgt af.
Da hun endelig var hjemme igen, var
glæden stor over, at vi havde vores kære
mor igen. Hun var endnu meget svag; men
det blev bedre lidt efter lidt. Jeg kunne igen
tage fat i værkstedet. Det var blevet forår,
og mor var blevet så rask, at vi kunne tage
en tur til København og til mors kusine i
Køge. Her blev vi godt modtaget og blev i
Køge i otte dage.
Den 6. juli 1901 fik vi atter en søn, Jo
hann. Didde blev konfirmeret året efter.

En vindmølle
og en båndsavemaskine
Ind til denne tid, 1902, havde jeg udført
alt arbejde i værkstedet med hånden, men
kunne ikke blive ved med det; jeg blev nødt
til enten at blive handsmand eller anskaffe
mig motor og maskiner. Jeg talte med mor
om det; hun mente, jeg skulle blive ved mit
håndværk. Så byggede jeg da en vindmølle
og købte en båndsavemaskine, atter store
udgifter. Men nu var arbejdet betydelig let
tere. Ved god vind arbejdede jeg ofte til
midnat. Naboen Jørgen Steenholdt, fik jeg at
vide, fortalte i landsbyen: Kommer man en
aften sent hjem, er karetmageren altid i
værkstedet, og står man om morgenen tid
ligt op, så er han også allerede igang med
arbejdet. Mor sørgede også for god mad og
sagde, at det skulle jeg have, når jeg sådan
sled i det.
Årene fra 1902 til 1905 var fremgangsår
med støt arbejde og god fortjeneste.
Det gamle hus, som i sin tid havde fået
nyt stråtag, var nu saneringsmodent. Jeg
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besluttede at lade det nedrive og få bygget
et helt nyt hus. Om aftenen lavede jeg selv
vinduer og døre til det. 1908, samme år som
den nye tyske skole blev bygget, var huset
færdigt. Vi fejrede rejsegildet i kroen hos
Peter Tjellesen. Stor var glæden, da vi flyt
tede ind i det nye hus. Men det betød også
nye udgifter. Vi skulle have en af de i Nord
slesvig moderne kakkel-ovne og nye gardi
ner og meget andet.
Sådan gik årene 1909-1910.
I året 1913, en vinterdag med snefog,
kom jeg fra smeden i »æ søndeby« forbi Sø
ren Thomsens kro. Der var mange ravstedbønder til stede. Jeg gik derimod og så, at
de fleste var i højt humør. Også This Steenholt var der og ville købe min have; men jeg
ville kun sælge haven sammen med huset.
Jeg foreslog, at vi byttede med disse og med
brandstedet (efter en brændt gammel gård).
Han ville desuden give mig 4.500 mark. Vi
blev endelig enige om 5.000 mark i bytte.
De tilstedeværende havde også mæglet og
ville have en handel ud af det. Det kostede
flere omgange. Tegningerne til det nye hus
havde jeg allerede lavet forud for det tilfæl
de, at vi blev enige. Med bygmester havde
jeg også aftalt, hvad han i givet fald skulle
have. Jeg vidste altså forinden, hvordan sa
gen lå for mig økonomisk.

Endnu en løbskkørsel
Næste dag skulle vi så til Tønder for at
slutte kontrakt. Om formiddagen kørte vi
til Bylderup-Bov og derfra med tog til Tøn
der. Men på landevejen, hvor der blev fore
taget reparation, var der bukke stillet frem.
Somme tider lagde hesten ikke mærke til
disse, vi kørte over dem med giggens ene
hjul; det gav hver gang et voldsomt stød.
Jeg passede hele tiden på og råbte til This,
at nu kom der en buk. I Lendemark var et
hus ved vejen under bygning og tog This'
opmærksomhed. Atter en buk, som han ikke
lagde mærke til. Giggen fik et stød, kørte

-Wagenbauerei von F. A. Kirsten
in Rapstedt

Beboelsesejendommen var efter endt ombygning mere praktisk og mindre idyllisk end det strå
tækte, gamle hus.

først videre på et hjul og væltede så. Jeg
fløj på hovedet i en dyb vejgrøft og This
over mig. Den løbske hest kunne ikke træk
ke giggen videre, slog bag ud og skar begge
hove på bagbenene på giggens jerntrinbrædt
af og løb videre på stumperne. Til alt held
var der blandt de mange mennesker, der
kom løbende, en slagter. På nærmest liggen
de gård blev hesten aflivet. Vi gik så til fods
videre til stationen i Bylderup-Bov.
Jeg kunne have brækket både hals og ben,
men slap nogenlunde. I Tønder spyttede jeg
blod. I flere dage mærkede jeg, at der var
noget i vejen indvendig, men det fortog sig.
Nu da handlen var sluttet, kunne jeg lave
kontrakt med bygmester Carl Jensen. Huset
skulle være færdig den 1. august 1913;
hver dags overskridelse skulle betales med
10 mark. Det blev ikke færdigt før 1. okto
ber; men da Carl Jensen klagede over, at
han havde gjort en dårlig handel, så jeg

bort fra bøden. Den 1. oktober flyttede vi så
ind i det nye hus nr. to. Nu havde jeg nået
mit livs mål. Et stort smukt hus og et stort
dejligt værksted. Der var altid godt med ar
bejde og jeg kunne holde flere svende. For
retningsrejsende udtalte, at de sjældent så et
så kønt karetmagerværksted.

Verdenskrigen kom
Tiden gik, og vi nåede året 1914 med den
første verdenskrig fra 2. august. De bestilte
vogne blev gjort færdige, så hørte alt arbej
de op, hvad der kom kunne jeg ordne alene.
Den ene efter den anden af mine sønner
blev indkaldt. Georg skulle møde til uddan
nelse i Åbenrå. Så blev Christian og Wil
helm indkaldt. Efter at læretiden for Fried
rich var udstået, blev han indkaldt til ud
dannelse i Rendsborg. Så boede da mor og
jeg og Johann alene i det store hus. Jeg stod
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alene i det store værksted og kunne nemt få
arbejdet til side. I de to første krigsår var
der somme tider overhovedet intet at bestil
le. Senere blev der reparation; de fleste ka
retmagere i omegnen var indkaldt. Det var
en tung tid med fire sønner og to svigersøn
ner i krigen. For mor var det naturligvis
værst, mine tanker blev adspredt ved arbej
det i værkstedet.
Nogle dage før krigsudbrud traf jeg ovre
hos Lausen Peter Lorenzen, der vidste, at
jeg havde en vogn stående, og som han ger
ne ville ha'. Hvis jeg ville bytte med en tøn
de havre, som skulle modnes, kunne vi
handle. Han fik vognen, og vi fik havren.
Da den var moden, lod jeg den meje og køre
ind i mit værksted. Jeg lejede en tærskema
skine, spændte motoren for og solgte den
tærskede havre for 10.000 pund briketter,
som vi havde helt til efter krigen. Dette var
oktober 1914. Krigen gik sin gang, men in
gen kunne ane, at den ville vare i 4 år.

Man burde have ført dagbog
1915. De tyske tropper var rykket langt
ind i fjendelandet. Den stærke fæstning Lüt
tich blev taget. Af og til kom der sejrsmel
dinger. Vore tropper var marcheret ind i
Frankrig, men kunne ikke erobre Paris. Som
den gamle Jane ofte sage: »di komme aide
te Paris!« Heller ikke den stærke fæstning
Verdun kunne erobres, hvor så mange hav
de mistet livet. Det havde været rigtigt, den
gang at have ført dagbog. Jeg kan ikke hu
ske alle disse begivenheder, der fandt sted i
disse år.
Således kom året 1916. Vores Friedrich
stod endnu i bagerlære. Han kom hjem en
aften (det var et værre stormvejr) og sagde,
at mejeriskorstenen lå tværs over gaden. Da
han gik tilbage til bageren og lige var kom
met inden døre, væltede også bageriets skor
sten. Hos os fløj en del tagsten fra taget.
I dette år havde vi den sidste konfirma
tion. Det var Johann, der blev konfirmeret.
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Det var ikke let at lade ham læse videre inde
i byen. Det ville koste. Men både hans lærer
Rolfs og pastor Tiedje sagde, at han var
godt begavet og rådede mig til det. Jeg gik
med til det, og har i mange år haft glæde af
det.
Nu kom årene 1917 og 1918, som jeg ik
ke har meget at skrive om. Krigen var slut
og sønnerne kom hjem, Christian, Georg,
Wilhelm og til sidst Friederich. Han kom
med den danske transport over Odense (han
havde været i fransk fangeskab i Aurillax).
Vi glædede os over, at de alle fire var hjem
me igen. Men Friedrich havde ligt for me
get i fangeskabet. Et halvt år senere døde
han.
For vores kære fædreland kom nu efter
krigen en meget svær tid. Overalt udbrød
der uroligheder, og den tyske mark sank og
sank i værdi. Men det har I jo alle sammen
oplevet, det behøver jeg ikke at skrive om. I
året 1923 foretog Johann og jeg en rejse til
Hannover, Hildesheim, Goslar i Harzen, der
fra til Leipzig, Laussigk, hvor vi overnatte
de på »Hermannsbad« og levede godt. I
Laussigk mindedes jeg mine skoleår og min
læretid der. Herfra rejste vi til Dresden og
Schandau. Dagene gik hurtigt, og vi måtte
tænke på hjemrejsen og tog atter tilbage til
Dresden, hvor vi boede på hotel Bristol. Alt
var dyrt. Et enkelt stykke »appetitbrød« ko
stede 400 mark. Om aftenen var vi i teatret.
Næste dag gik vi rundt i Dresden for bl.a.
at veksle danske kroner til mark. Men ban
kerne var lukkede, hvad vi ikke kunne for
stå. På banegårdshotellet kunne vi kun få
noget at spise, når vi kunne betale med
mark. Vi besluttede nu at rejse hjem. Kl. 14
gik et tog til Leipzig. Det var så overfyldt,
at vi måtte stå hele vejen. Ved en flink ba
nemands hjælp fik vi siddeplads i en 2. klas
ses kupé og nåede over Magdeburg og Ham
burg til Flensburg. Her stod vores cykler,
så vi kunne cykle til Ravsted og kunne nu
sande verslinien »Wenn jemand eine Reise
tut, so kann er was erzählen«.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
3. juli: Alt for få mennesker i Nordfrisland
- kun 17 ud af 1.000 - har en mulighed for
at finde en arbejdsplads i en industrivirk
somhed, fastslår landsarbejdskontoret for
Slesvig-Holsten og Hamborg, selv om der i
perioden 1961-70 er skabt 3.134 nye ar
bejdspladser i industrien.
4. juli: Der træffes nu konkrete forberedelser
til oprettelse af Flensborg-universitetet. Om
rådet skal dække et areal på 25 ha omkring

Sandbjerg-Sønderup.
I Flensborg demonstrerer over 2.000 land
mænd og kræver omgående forholdsregler til
forbedring af tysk landbrugs katastrofale si
tuation.

6. juli: I Husum tages det første spadestik til
rejsningen af det ny Hu sumhu s.
11. juli: I Vesterland opføres ved selvbyg
gerarbejde en kirkesal i tilknytning til den
danske præstegård.
13. juli: Ferieøen Sild er ved at nærme sig
topbelastningen. Foruden 22.000 fastboende
har øen 56.000 gæstesenge, og dette tal sti
ger med yderligere 9.500 gæstesenge. I som
mer er der talt op til 28.000 biler på øen.

16. juli: Det nye landsdelsteater for Sydsles
vig omfattende teatrene i Flensborg, Slesvig
og Rendsborg vil være etableret fra den nye
spillesæsons begyndelse.
19. juli: I overensstemmelse med landsrege
ringens regionalplan for Flensborg-området
skal der nu dannes et »superparlament« om

fattende repræsentanter for Flensborg by og
16 omegnskommuner med et samlet indbyg
gertal på godt 125.000.
22. juli: I følge en prognose beregnet på
grundlag af kommunalvalget i år vil den
kommende landdag være sammensat af 42
repræsentanter for CDU, 26 for SPD, 6 for
FDP og 1 for SSV.

23. juli: I landskabet Stabelholm hører til
hver ejendom 12 til 15 jordparceller med en
gennemsnitsstørrelse på 1,7 ha og en afstand
til parcellerne fra 1,5-2,4 km.
Storke-landsbyen Bergenhusen har i år
igen 22 storkepar, som tilsammen har 38 un
ger.
25. juli: Landbrugsminister Ernst Engelbrecht-Greve oplyser, at man i 1976 vil på
begynde inddigningen af Nordstrandbugten
gennem bygning af en dæmning fra Nord
strand til Sønke Nissenkoogen. Herved vil
der kunne indvindes 3.430 ha landbrugsjord.
Byen Flensborg havde i 1972 70 industri
virksomheder med 8.406 beskæftigede og en
årsomsætning på 726,7 mill. DM, fremgår
det af en statistik udsendt af Deutscher Städ
tetag. Flensborg står med antallet af virk
somheder som nr. 3 blandt byer af tilsvaren
de størrelse, men sidst med hensyn til antal
let af beskæftigede.
27. juli: I skoleåret 1972/73 tog 620 lærere
ved skoler i Slesvig-Holsten deres afsked,
mens kun 300 nye lærere stod til rådighed.
Ca. 50 pct. af de lærerstuderende gik ikke
op til den afsluttende eksamen.
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Kommunen Nottfeld har holdt sin byfest
på det danske kursuscenter Christianslyst.
30. juli: I bestræbelserne for at være binde
led mellem nordiske og vesttyske universi
teter har Kiels universitet etableret kontakt
med Århus universitet i form af gæstefore
læsninger. Kontakten ønskes yderligere ud
bygget til universiteterne i Oslo og Lund.

NORD FOR GRÆNSEN
1. juli: Sønderjysk Månedsskrift fejrer sit 50
års jubilæum.
Sønderjyllands amtsråd vedtager, at amtet
og primærkommunerne på grundlag af den
sidste år fremlagte »Planlægning i Sønder
jylland« kan forberede igangsættelse af en
sektorplanlægning i overensstemmelse med
regionalplanlægningen.

2. juli: Sønderjylland lå i 1973 med
1.285.900 campinggæster i spidsen blandt
landets amter. 487.900 var tyske gæster.
Landsdelens 95 hoteller kunne notere i alt
302.000 overnatninger, heraf faldt 58.600
på tyske gæster.
6. juli: Der skal gives Flensborgerne lettere
adgang til Kollundskovene. Harreslev kom
mune vil bygge en bro fra Wassersleben til
Skomagerhuset og ansøger Flensborg by om
støtte hertil.
Efter en udsendelse i Danmarks Radio om
det danske mindretal i Sydslesvig fremsætter
Der Nordschleswiger ønsket om, at Dan
marks Radio også bringer udsendelser om
det tyske mindretals arbejde og at de to min
dretal ligestilles, således at der også bringes
reportager fra Knivsbjergstævnet.
8. juli: »Jernfondets« bestyrelse skænker til
malerisamlingen på Folkehjem et maleri af
Den nordslesvigske Vælgerforenings for
mand fra 1888-1907, slagtermester I. P. Rei
mers, Sønderborg.

336

9. juli: Det er 40 år siden, Det unge Grænse
værns vandrerhjem i Kollund, Grænsehjem
met, åbnede med plads til 24 gæster. Hjem
met er siden udvidet flere gange og kunne
i 1971 tegne sig for 20.000 overnatninger.
I Padborg bygges en ny tysk børnehave
med plads til 40 børn til afløsning af den
bestående børnehave til 22 børn, som var er
klæret uegnet til formålet. Byggeriet finansi
eres med lån fra Flensborg, mens forrentnin
gen bæres af den danske stat og Bov kom
mune.
10. juli: En af mellemkrigstidens fremtræ
dende skikkelser indenfor det tyske mindre
tal, fhv. amtsrådsmedlem og folketingskan
didat i 1935, gårdejer Wilhelm Deichgräber,
Sebbelev, er død, 68 år gammel.
16. juli: Sønderjyllands amtsråds økonomi
udvalg vedtager at bygge en ny amtsgård
syd for Åbenrå.
Der Nordschleswiger opfordrer i en leder
til i stigende grad at pleje tosprogetheden i
grænseområderne ved f.eks. som tidligere i
Tønder og Højer også at opsætte tyskspro
gede gadeskilte.
18. juli: A. P. Møller-Fonden tilbyder
250.000 til 300.000 kr. til restaurering af
den gamle mølle i Højer. Møllen skal til sin
tid indrettes som egnsmuseum.
Den tyske skole i Øster Terp, som i sidste
skoleår kun besøgtes af ti elever, lukkes, og
eleverne overføres til de tyske skoler i Åben
rå og Løgumkloster.
I Løgumkloster afsløres mindeplader over
Kjestine Andersen, kaldet »Stinne mæ æ Bi
bel« og pastor Nicolaj Chr. Nielsen, også kal
det »Den sidste Slesviger«.

20. juli: Tønders borgmester, Svend Kirchheiner, dør, 56 år gammel.

31. juli: Haderslev får sin egen teatertrup,
Haderslev børne- og ungdomsteater.

OUGAARDS

Boghandel

Grænselandets liv

Idrætshøjskolen I Sønderborg

Grænselandets sang

Højskole med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, fri Idræt og
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd
og kvinder fra 3/5-28/7.

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

Haderslev - Tlf. 52 25 71

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store blad

Tlf. (04)4218 48

De har hørt om det penge
løse samfund... det er noget
med checks .. . det er noget
nemt . . . noget der holder
orden i det økonomiske.
Tal med banken
- de taler Deres sprog.

Bent Brier

Besøg
landsdelens

SYDBANK «
-den sonderjyske bank K

museer
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8. Tønder, tlf. 7215 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S
Afd. for kemisk rensning TRYLIN
Haderslev

WINDFELD-HANSENS

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

BOMULDSSPINDERIER A/S

5 måneder fra januar. Korte kursus
juni-december.

VEJLE

Tlf. (04) 74 33 25.

Læs

ANDELSBANKEN
Sønderjydske Afdelinger

Jyllands
Kreditforening

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

A. R. KJærby A-S

Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Heimdab

BOGTRYKKE RI^M

AABENRAA TLF. (044) 2 3132

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder,
tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå,
tlf. (04) 62 14 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri a-s, Tønder.

HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord
øst for Tønder).
Sønderjyske antikviteter sælges.
E. Lund Christiansen, Bredgade 4,
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (04) 46 41 12

Gunnar Rasmussen

HADERSLEV BANK

HØJSKOLE

C
C
O

CL
®
O)

Q

3)

AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling

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

Selskabs- og udflugtskørsel

Morso Stobegods

Ruteautomobil-Aktleselskabet

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

De fleste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1973/74 helst inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (04) 72 12 30

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige
daglige økonomiske spørgsmål.
De er altid velkommen.

Økonomiservice Spørg

SPAREKASSEN

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

