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ERINDRINGER
NEDSKREVET AF GAARDEJER PETER MOOS, NYBØL ')

Jeg er født den 28. April 1852 i Ullerup paa Sundeved, er næstældste
Søn af Gaardejer Christen Hansen Moos og Mette Kjestine, født Møl
ler fra Brobøl i samme Sogn, og døbt af Pastor Feilberg2).
Vi lærte kun Dansk i min Skoletid, men i vor danske Salmebog,
Varnæs Salmebog, stod som Overskrift over hver Salme den første
Linie paa tysk. Pastor Feilberg vilde have haft Roskilde Konvents
Salmebog indført i Kirken, men vore ellers gode danske Kirkeværger
satte sig derimod, da de sammenlignede Melodierne med Dansemelo
dier. Men i Skolen fik Præsten den Roskilde indført.
Pastor Feilberg blev afskediget af Prøjserne og fik Kald paa Sjæl
land. Hans Søn, der var Præst i Store Vi i Mellemslesvig, maatte ogsaa
væk, fik Kald i Jylland og døde som gammel paa Askov Højskole.
Saa fik vi i Ullerup en Pastor Lange fra Aabenraa. Jeg gik i Skole
ca. 4 Aar under tysk Styre. Vor lærer var fra Angel og var dansk
sindet; ham beholdt vi. Naar vi i Skolen skulde skrive Salmevers paa
Tavlen, valgte jeg tit Salmen, der stod i Roskildebogen: „Ved din
Varetægt, Danmarks Kongeslægt, bar Aarhundreder Kronen“ —. Det
kunde gaa an den Gang.
Mens jeg gik til „Præst“ ved Pastor Lange, blev jeg en Morgen
kaldt ind paa hans Kontor og spurgt, om det var mig, der, naar han
om Søndagen paa Prædikestolen bad for Kong Wilhelm, lavede Uro
paa Pulpituret med Fødderne. Vi Konfirmander sad jo alle paa Lof
tet, lige over for Prædikestolen. (Da jeg mange Aar efter, i 1885, blev
Gaardejer i Nybøl, opdagede jeg, at min gamle Onkel Jens Peder Jen
sen, altid fik travlt med at harke og spytte naar Præsten ved Prædi
kenens Slutning bad for det prøjsiske Kongehus).
Som 10 aars Dreng var jeg med til en Mindefest for Slaget ved Ul
lerup. Hvad jeg husker allerbedst var det store Dannebrogsflag med
9 Disse erindringer bringes som et karakteristisk person* og tidsbillede ; det fremgår
af teksten, at de er nedskrevet til forskellige tider både før og efter genforeningen.
De enkelte afsnit kan ikke afgrænses indbyrdes, men da de forskellige tidsangivelser
ikke frembyder nogen vanskelighed for forståelsen har vi ladet dem stå, ligesom
teksten har fået lov at beholde et stærkt indslag af sønderjydsk dialekt.
red.
2) Pastor Nicolai Laurentius F., fader til folkloristen H. F. Feilberg.

1

Kong Frederik den 7.’s Navnetræk — der vajede ved Festpladsen.
Talerne hørte vi Drenge vel ikke stort til — men Musikken — hvad
jeg nu vil kalde Regiments Musik — den lød over hele Byen og Ka
nonerne meget videre. Kanonerne havde vi laant. Apotheker Henningsen i Graasten, og vor gamle Karl, der havde været Artillerist i Kjøbenhavn, luntede dem af, naar han fik Tegn fra Komiteen. Af Sange
i Dagens Anledning, gik den ene som „Længe var Nordens herlige
Stamme“ — og der stod noget i den om „Sundeveds brave, modige
Stridsmænd“. Den anden Sang gik som „Vift stolt“ og der stod „Det
var i Niofyrre — de Ullerup Jægere“ —. Med disse Jægere havde det
sig saadan, at de havde været i Slag ved Hoptrup, var ikke kommet
saa godt fra det, var derfor bleven kaldt „Hoptrup Jægere!“ Men saa
ved Ullerup klarede de sig godt, saa de fik Hædersnavnet „Ullerup
Jægere!“ (Tredive Aar efter var jeg en Dag i Ullerup og traf der Sønen af den Mand, der havde Fanen med Kong Frederiks Navnetræk.
Da jeg spurgte om de havde Fanen endnu, svarede han ja, og min lille
Søn, der var med, hviskede: „Maa vi ikke se den“, og vi saa den, godt
gjemt paa Kistebunden, det var jo i Tyskertiden!)
I 1863 døde Kong Frederik den Syvende, der blev Sorg over hele
Landet! og de Ulleruppere maatte ogsaa med at følge, først Jens An
dresen „e Buend“, Smed Nielsen og fl., og jeg husker godt min Mor
syede et bredt, sort Baand om Fars Hat. De fulgte fra Lyksborg til
Skibet!
Som 12 aars Dreng oplevede jeg Krigen 1864 paa nært Hold. Den
anden af vore Karle, Jens Thamsen fra Bourup, blev indkaldt til 21.
Regiment. De de paa Tilbagetoget fra Dannevirke naaede Adsbøl,
kom han et Smut hjem til os i Ullerup og fortalte — fortalte.
Vi havde kun een Nat dansk Indkvartering i Ullerup. Vi havde
i disse Dage 2 danske Dragoner lige ved vor Gaard — en dobbelt
Post. Det var af de gammeldags Dragoner, store, svære Karle og
Heste derefter — vi maatte have Øksen igang for at hugge ud oven
i Dørkarmen for at Hestene kunde komme i Hus med Sadlen paa.
Da Dragonerne havde faaet en Forfriskning, saa løftede den ene af
dem mig op paa sit Knæ og jeg sang: Skal vi nu atter mod Prøj
serne slaa’s, de skal ikke finde os bange — vi har jo da vist, vi tør
byde ham Trods — skønt vi var faa mod de mange „.................. men,
Prøjserne kom myldrende og vore Dragoner veg tilbage efter Dybbøl.
Vi fik et Par Hundrede Mand paa vor Gaard, det var skrækkeligt —
hver Nat sneg de sig ud til Dybbøl og kom først tilbage andendags
Formiddag med klingende Spil og pralede og fortalte — — der var
især En, der havde været Smedesvend i Odense og derfor kunde tale
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dansk — jeg var gal paa — ja, gal som gal — naar man skal høre Ondt
om sine egne Folk — maa man helst have det paa Tysk — det gaar
En ikke saa nær til Hjerte.
Vi havde ogsaa en Prøjser blandt vor Indkvartering, der havde
faaet Piklen paa sin Pikkelhue skudt af ved Mysunde — han kunde
ogsaa prale — vi Drenge fik snart nærmere Besked, saa vi sang: „—
slaa han saa vi kunde, nylig ved Mysunde — og ved Bustrup lærte
han af os Respekt. — Vor Jens — han nok fra Dannevirke drog —
men han tog med uplettet Dannebrog! Stolt med oprejst Pande — frej
dig kan du stande — du har gjort din Pligt — du tapre Landssoldat!“
Prøjserne havde i 64 ligesom i Verdenskrigen en Kanon, de var
meget stolte af: naar der kom et stort Skrald derude fra Dybbøl,
raabte de: „Das war von unse de 24 Pd.“ — men — naar der kom et
større, raabte jeg: „Das war von unse de 168 Pd.“ Det havde vor gam
le Karl, ham „Attolleristen“ lært mig. Han turde ikke selv sige det,
men vi Drenge havde friere Sprog. At de danske Kanoner ikke duede
til Forsvar blev der tiet stille med.
Den 18. April tog min Far mig med ud paa et højtliggende Sted paa
vor Mark, hvor vi kunde se Glimtene fra Skydningen fra Dybbøl —
vi var jo urolige, spændt paa hvordan det vilde gaa! — Samme Aften
saa jeg enkelte danske Fanger. Prøjserne brugte den simple Manér,
at den der vilde skære Kokarden af, slap for Fangenskab.
Et Par Dage efter at Skandserne var faldne, i Vaabenhvilen, var
jeg med rundt paa Dybbøl og saa — og ligesom oplevede, hvad der
var sket. Der var ogsaa Tyskere, men dem husker jeg ikke. Da vi
kom ned bag Brohovedet, ned til Frederik den Syvendes Bro, kom
der en lille Baad over fra Als med en enlig Passager. Men i Stavnen
stod der en dansk Officer som støbt paa sin Post! — Vi undrede os
— det var ret en Anker-Skikkelse! Løjtnant Anker var nok vi Drenge
lidt paa Afstand — men vi saa ham — naar vi hørte Kartovernes Brag!
og vi sang:
Ved Dybbøl stod en Skandse,
men den holdt Tysken Hus,
man Kugler saa at danse
indtil den sank i Grus.
Den skal ha’ et Hurra!
Og den tapre Løjnant Anker,
han var kjæk, Tyskens Skræk,
han for Bomber løb ej væk!
Saalænge Dansk der findes med Ære og med Tro,
skal Dybbøl Skandser mindes, men forrest Nummer 2.
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Der er blevet sagt, vi kunde havde faaet Franskmændene til at pirre
det store tyske Sejerstaarn ned, paa Dybbøl. — Men lad det bare staa
som Tegn paa den store Overmagt, der skulde til for at besejre det
lille Danmark og — maaske faar vi des lettere Isted Løven tilbage.
Paa nordre Side af „e Denkmal“ er der et storartet godt Reliefbillede
af den tapre Løjtnant Anker.
I 1865 var min Far en af de 2000 Slesvigere, der var budt til Gæst
i Kjøbenhavn. Far logerede ved Professor P. Hjort, hvor han havde
mange Minder med hjem. Jeg husker endnu Sange derfra og derom,
og det store Klampenborg-Telts Billede hang i mange Aar i mit Hjem.
Da jeg for en Del Aar siden var Gjæst i Kjøbenhavn, boede jeg hos den
samme Familie, nemlig Direktør Hjort, Norgesmindevej.
I 1866 kom Prøjsen og Østrig op at slaas om „Rovet“: „To Kjøtere
med Trods, ej vilde give los, og om det fede stjaalne Been, Evropa saa
dem slaas. Napoleon med Noter, dem maatte skille ad, nu sluger de det
stjaalne og staar ved hver sit Fad“.
Efter denne Fred blev det meget almindeligt i Slesvig med et Photografi af Napoleon, hvorunder der stod: „Befolkningen i Slesvigs nord
lige Distrikter skulle afstaaes til Danmark, naar de ved en fri Afstem
ning giver deres Ønsker derom tilkjende! Prager Fredens § 5. Napoleon,
de franskes Kejser“. — Jeg har i min Stue et Afstemnigskort hængende
for Glas og Ramme: en Gave, jeg for mange Aar siden fik af den gamle
I. P. Junggren! Hvor er det skønt, det Kort for mig den Dag i Dag!
Dær staar Flensborg med 52% danske Stemmer, ja endnu syd for Flens
borg ser jeg 57% danske Stemmer! Men det har aldrig været Bismarks
Mening at der skulde afstemmes! — Og endnu den Dag i Dag raabes
der højt fra Kiel: „Grændsen skal flyttes til Kongeaa“!
1870 var jeg som Bondekarl hjemmefra ordret til Skodsbøl Skov,
Broager Sogn, sammen med mange andre Karle, til at lave „Faskiner“
til Brug i de forstyrrede Dybbøl Skandser, der blev istandgjort til at
tage imod Franskmændene. Jeg kørte ogsaa Krudtposer fra Sønderborg
op i Skandserne; en Underofficer gik foran for at advare Folk, der røg
Cigar. Der laa i samme Skandser en Masse gamle Harver, som Bønder
ne havde leveret.
1870 i Efteraaret benyttede jeg den sidste Frist til at udvandre til
Danmark. Vi havde jo faaet 6 Aar til at betænke os paa.
Det er blevet sagt, at det var dumt at Tusinder af unge Nordslesvi
gere forlod Hjemmet. Men det var da forskrækkeligt, straks at springe
prøjsisk Soldat og aflægge Faneeden! Det forlangtes endogsaa af de
gamle, op til 38 Aar, der havde været dansk Soldat; deriblandt vor
gamle Karl, der havde været „Attollerist“ i Kjøbenhavn, han og mange
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Gamle rejste, men kom tilbage og aflagde Eden. En Del af dem, der
havde været dansk Soldat i 64, maatte med Tyskerne i Krig i Frank
rig i 1870. En Svoger til mig havde sin Broncemedaille fra 64 og fra
1870 for Glas og Ramme hængende i sin Stue. Han har fortalt mig,
at naar han i Frankrig fortalte, han var hernede fra, saa fik han det
bedre i sit Kvarter.

Oplevelser i Norge.
Da Bjørnson udgav sine Bondefortællinger, subskriberede jeg paa
disse Hefter og blev som Nordmanden siger: Svært glad i Bjørnson!
------ Da jeg var paa Christopher Bruuns Højskole i Gausdal, der
ligger tæt ved Aulestad, aflagde jeg sammen med en anden Dansker
et lille Besøg hos Bjørnson paa hans store Studerekammer. Bjørnson
var den Dag slet ikke tilfreds med dansk Politik. Det var 1880—81.
Nogen Tid senere holdt Bjørnson et stort Frilufts-Møde længere
oppe i Gudbransdalen, han stod paa en Vogn og raabte ud over For
samlingen: „Jeg vil begynde med at læse et Stykke Grundlov for
Dere“ — og det gjorde han paa den Maade at hvad der angik Folket,
det læste han med stor Værdighed — men hvad der angik Kongen,
læste han med en underlig pibende Lyd, der bragte mange Folk til
Latter!-----Jeg fulgtes fra dette Møde med gamle Høgsbros Datter fra Køben
havn, der opholdt sig hos Christopher Bruun.
Vi to var den Dag langt fra tilfreds med Bjørnsons norske Politik.
1884 gav jeg Ansøgning ind til den prøjsiske Regjering om at blive
prøjsisk Undersaat; men det var blevet vanskeligt, da de Herrer Amts
forstandere underhaanden vilde have at vi skulde love dem at stemme
tysk. Grunden til at jeg vilde være prøjsisk Undersaat var den, at
jeg i 1885 vilde være Gaardejer i Nybøl, og derfor sikres imod at blive
udvist, dels den, at Danskerne i Nordslesvig manglede os til at holde
Stillingen. Tyskerne var — ved at forstørre deres Ejendomme — naaede
til at blive Hofbesitzere og haabede under det Klassevalgsystem vi hav
de, at sejre ved Landdagsvalget. Jeg var Valgmand en Del Aar, og over
værede som saadan et Slagsmaal mellem Danske og Tyske, et Slagsmaal i selve Valglokalet. Tyskerne gjorde Regning paa at de unge,
der havde været prøjsisk Soldat og aflagt Faneeden, at de var pligtige
til at stemme tysk; jeg kunde høre, de sagde til hinanden: „Er ist auch
Soldat gewesen!“ naar de saa en ung paa militærisk Vis marsjere op
foran Landraaden og afgive sin mundtlige Stemme. Danskerne sejrede
som før — og de tyske Valgmænd istemte den gamle Oprørs vise
idet de gik ud af Valglokalet. Da saa jeg at vor lille P. Grau satte.
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Fingrene for Munden og peb! Tyskerne for omkring med Huj og
Skraal, det saa ud til et vældigt Slagsmaal, Tyske og Danske mellem
hinanden. En stor tysk Skorstensfejer greb en Stol, hævede den over
Hovedet paa Folk, og lod den støde ned paa P. Graus Hoved, men
Peter Grau smuttede ind mellem Benene paa Folk og dukkede op ved
Skorstensfejeren, greb ham i hans lange Skæg — trak ham til Gulvs
og gav ham dygtige Knubs!--------------------I 1910 havde vi en stor Manøvre paa Dybbøl og i Sundeved. Jeg
havde en større Indkvartering: 1 Hauptmann (Kaptajn), en 5—6 Un
derofficerer og en Del Menige. „Sonderburger Zeitung“ rasede over
den Maade, hvorpaa jeg behandlede min Indkvartering, og Dagen
efter fik jeg pr. Post et Postkort med Billede af et prøjsisk Krigsskib
med stort Flag; blandt andet vilde de ønske, at min Søn, naar han blev
Soldat, maatte faa et bedre Kvarter end de havde haft hos mig. Vor
tyske Lærer, Degnen, fik jeg til at skrive et Brev til Regimentet: „at da e
Hauptmann til Hest ved Afrejsen havde ventet efter mig, og med
Haand havde sagt mig Tak for det gode Kvarter, saa havde jeg ikke
ventet at faa indlagte Kort“.
1915 maatte vi ikke skrive dansk til Danmark. Min Søn Mads skrev
til en god Ven paa Silkeborg Seminarium, og fik mig til at skrive et
Brev paa tysk. Ved Grænsen fik mit „tysk“ et slemt Skudsmaal og
kom zurück som et Minde.
Jeg glemte før at omtale Afstemningskortet fra 1920. Man kan jo
nok sige, at § 5 var en Haabets Planke, der gjorde sin Gavn; men
efter som Krigen gik, var det saa nødvendigt med den Afstemning?
Elsass-Lothringen var under Tysken i 50 Aar, brugte ingen Afstem
ning. Slesvig under Prøjsen i 56 Aar, det var Hip som Hap! Det sees
tydeligt, at Kortet er lavet af de radikale: paa lang Afstand, sort i
sort! kun Tyskere! Der siges ligesom til os: „Kan I se, vi fik Ret!“ —
De Herrer glemmer, at vi selv har været med til at fortyske dem! —
Ordet: „I skal ikke blive glemt!“ skulde have lydt til hele Sønder
jylland for længe, længe siden: for mange Aar tilbage. Nu, de har
hørt Ordet og Hjælpen sammen med os, kan vi se det gror og grønnes
dernede.
Mit Skriveri er mest kun bleven Kamp mod Tyske! Jeg vilde dog
gjerne skrive lidt om vor Kjære Hans, der blev derude! Han skrev
engang hjem i sin Kvide: „Maaske det dog kunde blive til Gavn for
mit kjære Hjemland!“ Jeg tænker mig ham først som en lille Purk, der
fulgte mig paa Marken i Foraarstiden og vilde gjøre ligesom mig:
saa med Haanden af vor Saasæk, Ager op og Ager ned. Længe varede
det ikke, saa skulde han i Skole — tysk Skole! Han fik en tysk Fibel,
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hvori bl. a. laa et prøjsisk Flag, saadan lidt paa skraa. Lærerinden
spurgte ham: „Naar hejser vi Flaget?“ Hans svarede: „Naar e Tysker
er væk!“ Lærerinden morede sig, men længere hen, da han skulde i
Skole hos Degnen, da forlangte han, at han skulde skrive paa Tavlen:
„Ich bin ein døjtses Kind“. Det vilde Hans ikke og blev straks sat
allernederst i Skolen. Saa skulde de ogsaa synge: „Ich bin ein Prøjser“.
Degnen gik langs ad Gangen og spillede paa Fiolinen og lurede efter
om de sang „ein“ eller „kein“ Prøjser; i sidste Tilfælde fik de Smæk.
Til Kejserens Geburts skulde Børnene møde i Søndagstøjet. De
dristige Drenge vilde helst møde i det daarligste og digtede saa et
Vers: „Kjære Kejser, vi er her — kommen i vor davle Klær. — Nogle
i Klodser — nogle i Træ’sk. — Een kan jo et kom’ i de bæest“.
Engang ved en Skole-Overhøring forlangte Pastor Müller med Sko
leinspektørens Tilladelse, om de Børn vilde rejse sig, der havde været
i Kirke i Søndags. Mine Børn rejste sig ogsaa. Da raabte Præsten me
get opfarende: „I Mooskinder! (mine havde været i Frimenigheds Kir
ken) I gehørt jo garniks meine Kirke!!!“ Kredsskoleinspektøren sagde
ingen Ting; han var mere fornuftig. Naar mine børn skulde konfir
meres, skulde jeg altid til ham for at faa en Anbefaling til Regjeringen
i Slesvig. Jeg havde let ved at faa mine Børn ud af Skolen, det var kun
den ældste, det kneb med, da maatte jeg føre Proces paa tredje Aar.
Det var Dr. Hahn i Sønderborg, der brugte en gammel dansk Lov fra
1814, hvori der stod, at Skolen endte med Konfirmationen. Min Dat
ter var ikke bleven konfirmeret af en rigtig Præst, kun af en „Spreger“
— en Frimenighedspræst Thomsen (Faderen til vor nuværende Amt
mand).
Vi kom fra det med Hans. Da han kom ud af Skolen, blev han Elev
paa Skibelund Efterskole, en hel Modsætning til Nybøl Skole, men
allerede som 20 aarig blev han prøjsisk Soldat: Ratzeburger Jæger
og laa 3 Aar i Garnison i Culm ved den polske Grænse. Saa var han
Elev paa Ollerup Højskole, siden paa Høng Landbrugsskole, men snart
kom Verdenskrigen! Hans var med i Frankrig henved 2 Aar, var kun
hjemme paa Orlov 2 Gange. Første Gang nægtede Amtsforstanderen,
P. Kjer, ham at rejse til Stepping (det laa for nær Danmark). Anden
Gang fik jeg Afslag fra Generalkommandoen i Flensborg. Hans skrev
flere Gange hjem, om der var kommen Svar, men jeg kunde ikke faa
mig til at skrive Afslag. Saa fik jeg en Dag Besøg af en gammel Landstormmand, straks for det ud af mig: „Du kan tysk! skriv til Hans
paa tysk“! Jeg dikterer: „Du ved jo, Hans, at jeg har Issjias og træn
ger til Dig nu ved Foraarssæden, kom hjem og hjælp os! Jeg skriver
paa tysk for at Du kan vise dine Officerer det,,. — Hans fik til Svar,
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at som Ansøgning skulde den bedre stiles, sendte mig dertil en Kladde,
som jeg skrev af, men nu gjaldt det jo om at faa en Ørn sat paa. Jeg
ud til Byforstanderen, men han turde ikke for sin Foresatte, P. Kjer.
Jeg lovede ham, at P. Kjer aldrig skulde faa den at se, saa satte han sit
Ørnestempel paa — og Hans kom hjem i 14 Dage! Disse 14 Dage!
Vi skulde dog endnu, trods alt, ses og tale sammen! Paa Marken sa’e
han til sine Brødre: „Hjælp nu Far godt, jeg kommer ikke mere“. Hans
var den samme gode Dreng, fuld af Kærlighed — men legemligt op
slidt. Hans rejste den 4. Maj, faldt den 21. Maj 1916 ved Wimyhøjene
ved det tyske Angreb mod Engelskmændene.---------Nu er jeg saa træt af at skrive---------- nu skulde jeg endda til at
skrive om Glæden over at komme tilbage til Danmark.
Jeg var med blandt den store Flok, der samledes ved Folkehjem i
Aabenraa 16. Nov. 1918 om Morgenen. Derude traf jeg min Svoger,
Falle Lildholdt fra Løjt. Han fortalte mig, at Aabenraafolk og Flensborgfolk havde kæmpet med hinanden Dagen og Natten forud, havde
knapt faaet Tid til at spise. — Der ventedes et Brev! Jeg blæser med
den Snak! Nu er vi vel da fri for den Prøjser Tvang!!! Natten forud
var ogsaa for mig urolig. Jeg listede mig ud af Sovekamret, tændte
Lys i Dagligstuen og skrev følgende Tale: „Det er nu engang saadån i
Verden, at naar vi er rigtig glade, saa „drejs“ vi ikke; vi er nu ved at
blive rigtig glade, det kan vi see paa hinanden. Naar vi nu faar den
Afstemning, som vi har længtes efter i et halvt hundrede Aar, saa
biir vi rigtig glade, saa passer det, hvad vi sang saa tidt i vore unge
Dage: „Ja tro do me, aa fær vi e Tyskre adstej — e Dav jyst faa dæ
aa faa mæ — Saa holder vi et Høtte, som alle før er nævn — Vi blyver
glaj — som vi alle er bløvn!“ Men så er der ogsaa noget andet, som
vi ikke maa forglemme: Der staar i et Vers: „La vos — oltid blyv
ved det: Far sit Barn kan kendes — ved!“ Sydslesvig er nu engang et
Barn af Danmark! De har vel artet ud, men det sker jo for Folkes Børn,
og — de kan komme til at holde af deres Hjem igen og — hvorfor
skal vi misunde dem at komme tilbage til deres ældgamle Hjem igen!!
Nej, Far sit Barn skal kendes ved! Saa’nd et Sind da hær i Nord —,
hold saa ve til Alt forgaaer!---------Men — men slig Tale hørtes ikke den Dag — det var der dæmmet
op for!
I Dybbøl Skandser 1864 lyste der en Kongeskikkelse! Det var Kong
Chr. den IX., der uden Frygt for Skydningen, gik fra Skandse til
Skandse og hilste paa sine trofaste Soldater.
Da Danmark var besejret af to Stormagter, led Kong Christian med
sit Folk og kunde ikke siden sætte sin Fod i Sønderjylland. Men jeg
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