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En optantskæbne
efter dagbogsoptegnelser

Af Jens Holdt

På en gammel sognefogedgård i Bredebro fødtes i 1856 Anders 
Michael Mikkelsen. Han forblev hjemmets eneste barn, idet et par 
søskende døde som små. Aret i forvejen var gården blevet frikøbt 
fra Trøjborg gods, som fra gammel tid ejede bøndergårdene i det meste 
af sognet. I 1863, 7. 12., brændte den gamle gård og nybyggedes der
efter lidt udenfor byen ved vejen til Tønder. Faderen var en driftig 
bonde. Han stammede fra Vilslev nord for Ribe og havde i sin tid 
giftet sig ind på gården. Sønnen — af andet ægteskab — var ualmin
delig godt begavet, gik i degneskolen i Bredebro, stod øverst på kirke
gulvet ved konfirmationen og ville sikkert gerne — som naboens søn 
— være gået studentervejen. Men hvad så med gården, fædrenes dyre 
jord og nu i fremmed vold? Tilmed var faderen efterhånden blevet 
svagelig. Sønnen måtte da blive på stavnen og nøjes med den privat
undervisning, han fik hos sognets præst, den gamle Ratenburg. Læse
lysten og udlængselen fyldte dog stadig hans sind. Han læste, hvad 
han kunne få fat i af sprog, klassiske og nyere, naturvidenskab, historie 
og filosofi. Og stod han som dreng en markedsdag på Skibsbroen 
i Tønder, ønskede han blot at få lov til at sejle med skibene ud i den 
vide verden.

I ,1873 — som 17-årig — kom han ud på sin første længere rejse. 
Han fulgte med en onkel og tante fra Rends, som ville hente en lille 
kusine i nærheden af Nr. Omme hjem i pleje. Rejsen blev en stor op
levelse for ungersvenden og fastholdtes i dagbogen. Man tog med tog 
over Tinglev, Fredericia, Arhus, Viborg til Holstebro, og derfra med 
dagvogn 3x/2 mil sydpå. I toget traf Anders tilfældigt en lærer, som
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havde været i embede i hjemsognet mellem krigene og nu var i Ran
ders. Han frydede sig over nu med egne øjne at se de historiske steder, 
han kendte fra Danmarkshistorien. Det blev sent, inden de nåede frem 
til bestemmelsesstedet, et ensomt hus på heden. Men Anders fandt 
omsider huset i mørket. Næste dag gik det samme vej hjem igen. Den
ne gang fik han lejlighed til nærmere at se sig om i Arhus med dom
kirken og især havnen. Han havde nu fået et stort stykke af det fædre
land at se, som hans fader havde opteret for i 1864.

Nabosønnen var kommet på latinskole i Haderslev. Han og en an
den skolekammerat måtte besøges. I pinsen 1875 tog Anders afsted 
og fik alt seværdigt i byen og omegnen at se: Ulvslyst, »Victoria«-bad, 
som Kelstrup strand nu kaldtes, hvorfra man kunne øjne Knivshøj, 
Ais’ og Fyns kyster, endvidere Bøgehoved, hvor det gamle Haderslev- 
hus havde ligget, nu udflugtssted med orkestermusik i pinsen. At en 
privat dansk sangforening foredrog flere sange inde i beværtningslo
kalet, noteres med tilfredshed. Anden helligdagen var man til dansk 
gudstjeneste i den imponerende domkirke, hvor i højtiden hornmusik 
ledsagede orgelspillet. Også op i tårnet måtte han for at nyde udsigten. 
Om eftermiddagen fulgte sejltur på dammen og på fjorden. På den 
gamle kirkegård glædede han sig over den enkle, smukke obelisk på 
de faldne danske soldaters grave, medens det tyske monument fore
kom ham »pralende«. Om aftenen var de alle i tysk teater og så »Die 
schöne Augsburgerin«. På hjemvejen stod han af i Bolderslev for at 
besøge en fætter, bager Bennedsen, gik videre til Arslev for at hilse på 
læreren Abel Schmidt, som han kendte, og var med ham til skyttefest 
i Hjelm og Åbenrå. Og så til fods hjemefter over Ravsted, hvor en 
fætter, Hyldtoft var urmager.

I juli samme år kom han med på en fællestur til Flensborg. En lille 
tysk privat sprogskole i Brede var på udflugt hertil med eleverne og 
deres fædre, ledet af læreren, Jessen fra Udbjerg. Anders sluttede sig 
til og fik nu også denne by at se med Duborg slotsruin, den katolske 
kirke, Tivoli, Borgerforeningen, hvor man spiste, og derefter Lyksborg 
slot og slotskapel med 40 kister på rad og række.

I det nye år, 76, gik rejsen atter til Nørrejylland i et lignende ærinde 
som sidst. Han skulle igen hente en lille kusine til opdragelse i sit 
eget hjem. Denne gang tog han derop med vestkysten, først til fods 
til Roager, hvor han havde en morbror, så med dagvogn fra Brøns til 
Ribe, hvor faderens gamle tante besøgtes, så til fods til Jedsted, hvor 
hans faders slægt hørte hjemme og han skulle stå fadder. Barselgildet 
stod på i 2 dage, med dans til kl. 4 om morgenen. Videre med tog fra 
Gredstedbro til Esbjerg, hvor han kiggede på byen og havnen. Dam
peren »Esbjerg« var netop ved at lade smør og hvede til England. Den 
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kunne også tage 2-300 stk. kvæg, fortaltes der. Videre med tog til 
Ringkøbing og dagvogn østpå til Brejning kro, og derfra til fods over 
heden. Da han den 1. marts ville hjemover igen, var der blevet vinter 
med trafikstandsning, så han og barnet og dets fader måtte gå til 
Ringkøbing. Og da toget her endnu ikke kunne køre, benyttede han 
ventetiden til at gå en tur ud til Vesterhavet. Telegraf linien viste ham 
vejen. Et storslået syn mødte ham her fra klitterne, »Jyllands bolværk 
mod havet«, som bar tydelige mærker af dettes magt. »Vesterhavet, 
som det bryder sig mod kysten, er det smukkeste og mest impone
rende, jeg har set«, skriver han i dagbogen. »Jeg kunne ikke blive træt 
af at se på de regelmæssigt kommende bølger«. Dagen efter kom toget 
endelig afsted til Ribe, hvorfra de gik til Roager og siden tog dag
vognen fra Høxbro til Bredebro. Fra Lundsmark havde han en spyds
od af flint med i lommen. Den fandt han på en kæmpehøj, de pas
serede.

Bøndersønner tog dengang i regelen ikke ud at tjene. Men Anders 
Michael ville nu ud at se noget andet end det derhjemme. En skole
kammerat skaffede ham en plads i Langenhorn ved Hamborg for som
meren 1876. Familiær stilling, men også en meget beskeden løn. En 
»dårlig« plads viste det sig at være. Gårdmanden leverede sammen 
med andre i byen mælken to gange daglig ind til Hamborg, 1 mils 
vej. Anders var nu mælkekusk hver fjerde uge. Landbruget var i 
øvrigt adskilligt anderledes anlagt end hjemme, uden at der dog var 
noget at lære i den uordentlige bedrift. Men det var også i første linje 
storbyen, som interesserede ungersvenden mest. Han var tit derinde 
om søndagene og gik ikke af vejen for noget, fra kirkebesøg til cirkus. 
Skt. Pauli og Hagenbeck. Men særligt kunsthallen med dens skiftende 
udstillinger fangede hans interesse. Her tilbragte han mange timer. En 
udflugt til Blankenese med udsigten over det åbne hav og sejlturen på 
Elben hjem blev også en oplevelse for ham. Han mødte herude et sæl
somt syn. Da han gik igennem en gade, hang der pludseligt et stort 
dannebrogsflag med Fr. VII.’s navnetræk spændt tværs over gaden. 
Han måtte indenfor. Det var hos en bager, som bekendte for ham: 
Ick bin ock en Dan, og så berømmede den svundne danskertid frem
for den nuværende prøjsiske.

Den 3. september så han den engelske luftskipper Wright sejle med 
ballon i luften. »Jeg gad også nok sejle med«, noterer han, »thi til 
at sejle har jeg lyst, enten det så er i luften eller på vandet«.

Hjemme kunne man dårligt undvære hans arbejdskraft. Han ville så 
rejse den 1. november, som aftalen var. Men da han først var tiltrådt 
midt i maj, ville tyskeren nu også — trods aftalen — beholde ham 
til midt i november for den aftalte løn. Han havde nemlig ingen afløser
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kunnet få og drengen var rendt af pladsen. For ikke at få proces 
gav Mikkelsen da efter og blev.

Der går sagn om hans utrolige slid hjemme på gården. Selv siger 
han, at han kunne nøjes med 5 timers søvn om sommeren og 6 om vin
teren. Han hærdede sig ved badning i åen, også vinteren igennem. I 
tusindvis af læs jord flyttede han gennem årene, idet han tilførte de 
magre hedefenner mosejord og 1er og mergel, som han selv gravede.

Gilderne forsømte han dog heller ikke. Og dem var der mange af 
i de tider, da den meste selskabelighed foregik i hjemmene. Der var 
høst- og musegilder, grande-, tiende-, bryllups- og barselgilder, ofte 
i den store stil med dans til den lyse morgen. Ved de større »ærøl« 
kunne han være ridende bedemand sognets byer rundt. Kirke- og alter
gang forsømtes heller ikke. I kroen var der undertiden koncerter. Rej
sende teater besøgtes i Tønder. Foretagsomme folk kunne privat arran
gere skiveskydning med præmier. Om foråret var der undertiden hus
flidsudstillinger. På Chr. IX.’s fødselsdag, den 8. april, var der endnu 
i 70erne blus på højene og kanonslag på broen over Brede å.

Men så skete det, man havde ventet i nogen tid. Faderen døde en 
sommerdag i 1877. »Ske Guds villie. Han véd, hvor snart eller hvor 
sildigt mit livslys skal udslukkes, kanske i år eller først efter mange 
års forløb«, står der i dagbogen. Der var stor 2 dages ærøl med fami
lien fra nord og syd og byens folk.

Nu stod han selv for styret på gården og gik ivrigt op i arbejdet. 
En dag i høsten sprang læssetræsrebet og han fik et farligt slag af træet 
i ryggen, så han tog til Kolsnap for at undersøges af den kendte ben
brudslæge Paulsen, der dog sendte ham »rask« hjem igen. Men lejlig
heden benyttede han også til at se slotsruinen i Tørning og papir
fabrikken i Kristiansdal.

Som dansk optant måtte han stille til session i Ribe, hvor han i au
gust 77 blev taget til infanteriet i Fredericia. I tilgift fik han en svensk 
sangkoncert med på »Klubbens« sal.

I november dette år købte han en ny stålsvingplov hos den kendte 
le- og plovsmed H. C. Sørensen i Laurup. Den lige oprettede danske 
sparekasse i sognet der siden skulle blive et såre vigtigt middel i kam
pen mod den statslige pengebelåning sydfra, var han naturligvis også 
interessent i.

Men i sommerhalvåret 1878 måtte han så springe soldat i Frederits, 
hvad han åbenbart tog fra den belærende og fornøjelige side. Han fik 
et godt kammeratskab, især naturligvis med de indkaldte sønderjyder 
fra Vestslesvig, 18 i alt, deraf de 2 fra Brede sogn. Sommeren derpå 
var de alle i juli måned indkaldte igen til manøver i lejren ved Hald. 
En søndag var han her inde at bese Viborg. Der marcheredes hjem 
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til garnisonen. Man mødte megen venlighed undervejs hos befolk
ningen, der sidst havde haft østrigere i kvarter. Nye egne og mennesker 
lærtes at kende, hvad alt faldt i vor videbegærlige slesvigers smag. 
Også en tur til øen Før blev foretaget i denne sommer. En kammerat 
skulle besøges.

Skolekammeraten fra naboejendommen studerede nu medicin i Kiel, 
hvor han også aftjente sin værnepligt som officersaspirant. Det var 
jo en lejlighed til at få universitets- og marinebyen Kiel at se. Først i 
august 1880 tog han da med dampskib fra Flensborg til Kiel. I havnen 
sejlede man forbi den lige sprængte gamle krydser »Barbarossa«. Ven
nen viste ham omkring i byen, førte ham til museet, hvor vikingebåden 
fra Nybølmose hensattee ham i tanker, til industriudstillingen, univer
sitetet, værfterne på Ellerbeck siden, Diisternbrock og studenterknej
perne. På hjemvejen — i selskab med en dansk student, Jannik Lind
bæk fra V. Vedsted, senere højskoleforstander — standsede han op i 
Rendsborg, Danmarks tidligere grænsefæstning. En anden dansk teo
logisk student, hans skolekammerat Jens Andersen, var også hjemme 
i ferien. Med disse danske studerende var han naturligvis mere i 
kontakt end med de andre, der gik sydpå og endte med at skifte 
fædreland.

Udlængselen var dog ikke stillet endnu. Han ville videre ud og 
denne gang lære England at kende. Privat havde han hertil forberedt 
sig ved at lære engelsk. Han lejede så bestyrer til gården for sommeren 
1881. Men allerede midt i marts tog han afsted over Esbjerg og Har
wich til London. En fætter fulgte ham som udvandrer til Amerika, 
hvad jo ikke få nordslesvigere gjorde i disse år. I London lejede han 
sig ind på sømandshotellet, hvor der var plads til 650 logerende. Med 
sproget gik det helt godt, men det blev jo bedre efterhånden. Snart 
gik han igang med at studere verdensbyens mange historiske seværdig
heder blandt hvilke især British museum fængslede ham. »O hvor jeg 
er lykkelig, kære moder, ved at være i det fremmede og få så meget 
smukt og nyttigt at se«, skriver han hjem, »jeg er dig så inderlig tak
nemmelig derfor, kære moder, at du endelig gav efter for mine bønner, 
det var mig så trangt derhjemme, jeg har altid længtes efter at komme 
ud i den vide verden, men den længsel går vel nok over med tiden, 
og jeg lover ved Gud at gengælde dig det med dobbelt omhu og 
kærlighed.

Først i juni tog han plads i Gravesend ved Themsens munding 
(Kent), til at begynde med hos en terazzofabrikant og siden på et gods, 
Appeldore, hvor der var en snes daglejere, der var bedre stillede end 
bønder hjemme, skriver han, men så også levede fra hånden i munden. 
Velstanden i de tiders England imponerede ham. Godsejerne levede
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som den rige mand i evangeliet. Selv sparede han penge over, som han 
brugte til en rejse til Skotland i efteråret. Han sejlede med damper 
til Edinburgh, var nede i en 6.000 fod dyb kulmine ved Perth, van
drede over toppen af Ben Lammond til Glasgow, tog en afstikker til 
Dublin i Irland, tilbage til Holyhead i Wales, og derfra med toget 
gennem Englands dejligste egne til London igen.

Han ville nu have været til Frankrig for at blive der om vinteren. 
Men moderen tryglede ham i brevene om at komme hjem, da hun 
ikke vedblivende kunne stå alene med bedriften. Men stod han i Lon
dons havn og så de stolte sejlere glide afsted, grebes han af det ønske: 
»O gid jeg kunne sejle med til de fremmede ubekendte lande«. Han 
måtte dog resignere overfor dette sit livs ønske, tog damperen til Ham
borg og var hjemme i Bredebro sidst i oktober. »Det var en rigtig 
dejlig og fornøjelig sommer for mig«, skriver han i dagbogen. Hans 
horisont var blevet betydeligt udvidet.

Nationalitetsmodsætningerne i Nordslesvig, som ikke havde været 
synderligt mærkbare i 70erne, trådte tydeligere frem i 80erne. Gamle 
embedsmænd, som var blevet siddende fra den danske tid, faldt efter
hånden fra ved død. Således også i Bredebro i sommeren 1882 den 
dygtige degn Jens Iversen, hans gamle lærer, som var uddannet på 
Skårup seminarium. Beboerne havde ønsket hans søn, hvis kone også 
var fra sognet, som efterfølgeren. Men han blev af myndighederne 
vraget til fordel for en ivrig hjemmetysker, Jes Thomsen fra Hellevad, 
en dygtig lærer, men også en stor danskeræder, om hvis stokkedisci
plin der går mange frasagn på stedet. Den danskindstillede andenlæ
rer Olsen, gift med den afdøde degns datter, fik Thomsen også ret 
snart tvunget bort. Han fik siden ansættelse i København.

Da man i sommeren 1884 i 26 vogne var kørende med skolebørnene 
til Dravedskov og i det grønne havde sunget mange danske sange, 
skete det på hjemvejen, at børnene på en enkelt vogn, tilhørende en 
hjemmetysker og vel med degnen ombord, gennem Løgumkloster by 
blev narrede til at synge »Die Wacht am Rhein«. Det føltes som en 
grov taktløshed for ikke at sige noget værre. Nu vidste man da, at 
den pågældende tilvandrer fra Højer ikke var danskindstillet, hvad 
han nok kunne have antydet før. Men han gled altså som så mange 
andre mod syd.

Det var i disse år dog i første linje personlige ting, som optog An
ders Michael. Han var nemlig stadig ugift og sikkert ombejlet af det 
andet køn, en velstillet, dygtig og berejst mand, det nok var værd at 
have til ledsager gennem livet. En nygift soldaterkammerat fra Frede
ricia, som stammede fra nabosognet, havde købt gård i nabolaget. An
ders kom naturligvis i dette hjem, hvor han også mødte konens yngre 
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søster »I know she could love me«, skriver han i dagbogen. Og de to 
søstres smukke sang henrev ham.

Så en dag i februar 1883, da han gik og fælgede til boghvede, fik 
han af naboens pige bragt en seddel ud i toften, som han skulle læse. 
Han mente, det drejede sig om en cirkulerende kommuneskrivelse, og 
åbnede brevet, men så da, at det var tamperdag (26. 2.), og at han nu 
var bundet af en hel flok unge piger, som han skulle løse sig fra ved 
et »bindelshøtte«.

Forinden tog han dog en uge til Berlin for at besøge sin studerende 
barndomsven dér og se det tyske riges hovedstad. Han kom hjem 
igen på sin 27 års fødselsdag (10. 3.) og forefandt da adskillige »gæk
kebreve«. Et af dem, troede han, var fra den omtalte pige i nabosognet, 
og han sendte hende det til nærmere forklaring. Hun var dog ikke af
senderen, men var iøvrigt indforstået.

Dog først skulle det lovede løsegilde holdes. Det løb af stabelen 
den 31. marts og fik et dramatisk forløb, idet man fra kaffebordet 
blev alarmeret til gårdbrand i nabolaget, hvor en utilfreds tjenestepige 
havde sat ild på ejendommen. Men derefter forsattes gildet så natten 
igennem. »Vi morede os fortræffeligt«, skriver den halvvejs forlovede 
lunt.

Men nu skulle der gøres alvor af sagen. Anden pinsedag red han 
til Vinum og hjalp sin udkårne med middagsmadens tilberedelse, me
dens forældrene var i kirke. Med hendes og forældrenes »ja« red 
han siden hjem gennem det pinselige landskab »som det lykkeligste 
menneske på Guds grønne jord«.

Som naturen derude var også hans elskov sprunget ud i fuldt flor 
efter grundige overvejelser forinden. »Nu er det dobbelt dejligt at leve 
i verden, siden man har fået en hjertenskær, og fremtiden ligger så 
lys og dejlig for os og hvor lykkelige er vi nu«. Forlovelsesgildet et 
par uger senere blev den store overraskelse for hele byen, som intet 
anede.

Huset blev nu sat i stand til brylluppet næste forår, med nye kakkel
ovne og andet. På brudgommens 28 års fødselsdag 1884 blev de »op
lyst i kassen til ægteskab«, som skulle finde sted den 27. marts. Et 
par dage i forvejen var de sammen til dansk teater i Tønder (»Et be
søg« af E. Brandes) og havde da også 50 flasker vin med hjem. Bryl
luppet stod efter egnens skik på i flere dage, med 130 gæster den 
første dag, en torsdag. Om formiddagen blev civilægteskabet under
skrevet. Derefter gik det med musik i spidsen til kirken. Næste dag var 
der »fløthøtt«, om lørdagen en snævrere familiekreds, om søndagen 
kirkegang, om mandagen bar bordpigerne de lånte ting hjem og spiste 
resterne til aften.
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I pinsen tog de nygifte på en 10 dages bryllupsrejse til København, 
hvor de hver dag var undervejs til byens mange kultursteder. På det 
kongelige teater så de »En skandale« af Benzon, et opsigtsvækkende 
nøglestykke. På Oldnordisk museum talte sønderjyden med direktør 
Worsaae om sine oldsager hjemme. Et par urner ville man gerne have 
sendt over. Pinselørdag var de i synagogen og pinsedag i Frue kirke. 
Der fulgte udflugter til Hillerød og Frederiksborg slot, og med dam
per gennem Øresund til Helsingborg. På afstand så man undervejs 
ruinen af Tycho Brahes »Uranienborg« på Hveen, hvorfra han fordum 
mangen aften og nat betragtede utallige kloder, vor jords kammerater, 
på deres bane gennem verdensrummet«. Grundlovsdagen oplevedes i 
Tivoli, hvor Højre efter optog gennem byen samledes med 28.000 
deltagere og tale af C. Ploug. Venstre var i Frederiksberg have og 
socialisterne i Dyrehaven ved den slesvigske sten.

Sidst i 1880erne byggedes jernbanen fra Tønder til Ribe. Den gjorde 
Bredebro til stationsby og satte mange nye foretagender igang på 
stedet. Blandt disse var også et andelsmejeri, som begyndte driften 
den 15. 12. 1886. Anders Mikkelsen blev regnskabsfører. Der var i 
første omgang tegnet 500 køer med ca. 4.000 pund mælk årligt. »Da 
kreaturopdrætningen nu er mindre lønnende«, skriver han, »må land
manden se at få noget ud af mælken. Og det sker bedst ved sam
arbejde af mange«.

Men så skete et »jordskælv« i familien, som rystede alle dybt. Ko
nens omtalte søster i nabolaget døde i foråret 1887 i barselseng. »Det 
passer ikke sammen med vor religion«, står der i dagbogen, »ved tan
ken om, at der skulle være en god og kærlig Gud«. Andre ulykker 
kom til. Deres ældste, en 2 års dreng, blev meget alvorligt syg af en 
slags tyfusfeber. Han selv blev alvorligt slået af en hest. »Der ser man, 
hvor let man kan komme til skade, jeg kunne lige så godt være bleven 
slået ihjel på stedet. Man har intet at stole på her på jorden, selv i den 
bedste kraft og sundhed kan livet blive slukket i et nu, derfor må 
man altid være fortrolig med tanken om at dø«.

Desværre blev disse triste hændelser også anledning til, at Anders 
Mikkelsen hørte op med at skrive dagbog, uvist af hvilken grund. 
Vi havde ellers gerne fulgt de kommende års oprivende politiske be
givenheder gennem en så forstandig dansk nordslesvigers optegnelser.

Men een indgribende begivenhed i Mikkelsens liv har vi endnu ud
førligt beskrevet i dagbogsform. Det er hans landsforvisning i 1894-95, 
som nu nærmere skal omtales som et afskrækkende eksempel på prøj
sisk brutalitet og underordnede embedsmænds personlige magtmis
brug.

Den 4. 5. 1894 kom en handelsmand på vej hjem fra Tønder hen 
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til Mikkelsen, der arbejdede på sin mark ved huset, og spurgte ham, 
om han vidste, at han sammen med 5 andre fra Vestslesvig var udvist 
af landet »som farlig for den offentlige sikkerhed og orden.« Det stod 
at læse i det tyske blad i Tønder. Han anede intet, men blev snart 
overbevist ved at se i avisen hos sin hjemmetyske nabo, personregister
føreren. Den 9. 5. blev han derefter kaldt op til den kommissariske 
amtsforstander Reiff i byen og fik her ordre til at være ude af landet 
inden 3x24 timer.

Sagen var, at han allerede sidst i april havde været kaldt til amts
forstanderen og var blevet forhørt, om han den 8. 4., Chr. IX.’s fød
selsdag, havde tændt blus i sit »observatorium«, hvilket han for et 
par år siden havde ladet bygge på tagrygningen af stuehuset med op
gang fra loftet. Han benægtede dette absolut. Det havde slet ikke 
været hans tanke den dag, at det var den danske konges fødselsdag. 
Om denne formodede »politiske demonstration« fortæller Mikkelsen 
i et brev til sin gamle sognepræst, der kort forinden var flyttet til 
nyt embede på Als, bl. a. følgende:

»Jeg blev sidst i april d. å. kaldt om til hr. Reiff, som forhørte mig 
og med det samme nedskrev: 1) At jeg den 8. april havde haft lys 
på mit tagkammer, som jeg andre aftener også plejede at have. 2) At 
det ikke var min hensigt at illuminere, at jeg slet ikke tænkte på sådant, 
men kun på at fortsætte min fra eftermiddagen (det var søndag) af
brudte læsning. 3) At der var 2 røde og to blågrå gardiner i kammeret, 
som er gult indvendigt. (Det var rent tilfældigt vi fik røde gardiner. 
Det var nemlig noget vi havde af samme slags som børnene havde 
kjoler af, medens de var små). Vi ville dengang have haft blot grønt 
stof, men det var ikke til at få, og så ved det tilfælde blev det sådan 
og ikke af anden grund. 4) At vinduesrammerne var hvide udenfor og 
at væggene var sortblå malede. (Vinduerne i den øvrige del af huset 
er jo også hvide, som næsten alle dér på egnen). Tillige erklærede jeg, 
at det slet ikke havde været i min tanke at tilsigte nogen tyskfjendtlig 
demonstration. Dette skulle jeg underskrive. Jeg bad hr. Reiff be
tænke, at i den form, som han havde stilet det, så det nærmest ud til 
at kunne skade mig som dansk undersåt. Men så blev han frygtelig 
vred, og jeg syntes så, at det var bedst at føje ham, for ikke at have 
ondt deraf i fremtiden. Jeg kunne jo ingen anelse have om, at dette 
tilfælde, en ren bagatel, kunne lægges til grund for den derpå følgende 
udvisning og være nok til at gøre en hel familie ulykkelig.

Mikkelsen mener selv, at udvisningen var en personlig hævnakt fra 
amtsforstanderens side, idet han på byens vegne var gået imod amts
forstanderens krav om at opsætte gadelygter i Bredebro. Endvidere 
havde hr. Reiff mulkteret ham for at have gennempløjet en fodsti,
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som denne undertiden benyttede. I retten mødte amtsforstanderen 
både som anklager og eneste vidne. Stien var der stadig og uberørt. 
Men den dybeste, naturligvis unævnte årsag var sikkert, at Mikkelsen 
med sine store evner og kundskaber, sin almindelige anseelse og sin 
danske indstilling var en torn i øjet på stedets øvrighedsperson. Hans 
optantstilling gav da mulighed for udvisning, selvom han i det rejste 
klagsspørgsmål, politisk demonstration, dog vist må siges at have 
været sagesløs. Og andet har man altså ikke kunnet sige ham på, idet 
han bevidst afholdt sig fra al aktiv politisk virksomhed.

Mikkelsen blev såre ulykkelig over den uventede forvisning fra 
landet og hjemmet. Men han måtte jo i første omgang bøje sig for 
ordren og tage over grænson til Danmark, først til slægtninge i Ribe 
og Jedsted, hvor hustruen endnu besøgte ham for at få tingene ende
ligt ordnede med gårdens drift og andet. En tid opholdt han sig hos 
sin skolekammerat Jens Andersen, der nu var præst i Jerne. Derfra 
tog han til Egtved og Fredericia, hvor to fætre var urmagere, også 
begge udviste, og derefter til København, hvor han fik lidt kontor
arbejde hos en ungdomsven fra Døstrup sogn. Det lykkedes ham så 
fra august til november at få plads på Tystofte forsøgsstation ved 
Skelskør hos den kendte statskonsulent P. Nielsen. Det blev et over
måde lærerigt ophold for ham, idet han grundigt satte sig ind i hele 
dette interessante forsøgsarbejde med planteavlen. Nielsen gjorde ham 
opholdet så behageligt som muligt. Han lærte nu også denne egn og 
dens befolkning at kende, bl. a. herresæderne Boreby, Basnæs og Hol- 
steinsborg, hvor H. C. Andersen i sin tid havde færdedes.

I august mødtes han med sin hustru i Fredricia til rådslagning. I 
september indgav han gennem amtsforstanderen til regeringspræsiden
ten i Slesvig ansøgning om ophævelse af udvisningen. Han havde hørt 
hjemmefra, at landråd Hansen i Tønder skulle have været meget util
freds med denne udvisning, der var sket, medens han var fraværende 
i landdagen. Men hustruen bragte ham i november et afslag til Køben
havn, hvorhen han atter var flyttet. Han led sjæleligt stærkt under 
forholdet, den tvungne fraværelse fra hjemmet og den uvisse fremtid 
for ham og hans familie. Mange urolige drømme måtte han igennem 
bl. a. med »skjult besøg« hjemme, hvor han så blev jaget af gendar
merne. I dagbogen skriver han bl. a. herom: »Ja det er hårdt at lide 
en sådan uret, når man ikke har krænket et menneske og skal være 
landflygtig, fordi man er dansk undersåt, skønt man har lovlig ret 
til at bo i det land og det hjem, hvor man er født og har levet som barn 
så mange lykkelige dage og år og senere som voksent menneske som 
mand og familiefader. Denne barbariske og umenneskelige fremgangs
måde som tyskerne nu anvender mod så mange danske undersåtter i 
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Nordslesvig, det er ikke mig alene, men i hundredevis er der bleven 
udvist af bosiddende familiefædre nu i dette forår, de tro på denne 
måde at kunne raskere fortyske Nordslesvig, men de vil for silde 
lære at indse, at de ville have gjort meget bedre i at vise menneskelig 
opførsel imod deres erobrede og undertvungne nuværende danske un
dersåtter«. Og i brevet til sin gamle sognepræst skriver han: »Hvor 
skrækkeligt er det at være borte fra alt, hvad man har kært, og ikke 
mere have lov til at sætte sin fod på sin fædrenejord. Ja det er vist, hvis 
de, som underskriver en sådan ordre, havde prøvet, hvad det er at 
være landflygtig, så ville de aldrig mere være i stand til at gøre det 
igen. At blive forvist, at blive dømt til landflygtighed er værre end 
at blive dømt til døden«.

Han begyndte nu at tænke på at flytte helt til kongeriget, men 
det ville være svært at skilles fra fædrenegården og barndomsminder
ne. Og hans gamle 77-årige moder kunne vanskeligt flyttes. I øvrigt 
var han også nu ivrig efter at se og lære nyt. Med en student Clausen, 
senere provst i Ollerup, kom han i den grundtvigske studenterkreds i 
Vartov, hvor han også overværede pastor Hoffs indsættelse. Han no
terer i den anledning: »O hvilken forskel mellem de dårlige taler og 
sange hjemme i Sønderjylland og så de dejlige ord og den uddannede 
sang her i Danmark, som det er en glæde at høre på og deltage i«. Og
så arbejdernes forsamlingslokale i Rømersgade opsøgte han og hørte 
her en aften et foredrag om Newton. I Casino så han »Robinson 
Crusoe« og tænkte sit. Hos den kendte forkæmper for Sønderjyllands 
sag, murermester Kruse, traf han Morten Eskesen, som netop kom fra 
en tur til Sønderjylland, hvor han — hemmeligt naturligvis — også 
havde været på sit sædvanlige overnatningssted i Brede, hos smede
mester Knudsen Davidsen.

Efter afslaget på ansøgningen om udvisningens ophævelse skrev 
Mikkelsen en tid før jul det oven citerede brev til sin gamle sogne
præst, om han ikke kunne tænke sig personligt at ville gå ind for 
ham og hjælpe ham til at komme hjem på julebesøg. Det har præsten 
da påtaget sig med støtte af barndomsvennen, som nu var læge i 
Haderslev. Det lykkedes dem at skaffe Mikkelsen 6 ugers forlov hjem
me. Juleaften nåede han hjem til sine. I nytåret søgte han foretræde 
hos landråden i Tønder, som viste sig meget imødekommende og 
ventede udvisningens ophævelse. Men i februar måtte han atter afsted 
og så afvente nærmere besked i det fremmede. Han tog denne gang 
til London. Og virkelig, ved sine venners hjælp i den tyske lejr fik 
han hen på foråret tilladelse til atter at vende hjem og drive sin ejen
dom. Udvisningen blev ikke ligefrem ophævet. Den hang stadig over 
hans hoved, om der senere skulle vise sig en årsag til at sætte den i
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kraft igen, hvad en ny »løgnagtig angivelse« jo sagtens kunne afsted
komme nårsomhelst. »Man kan let få en hemmelig fjende, det kan være 
en falsk ven, hvem ved, det har jeg jo haft, og det er det, som har voldt, 
at jeg nu har været udvist i næsten et helt år. Måske denne modgang 
nu er endt og jeg kan leve sammen med min familie for resten af livet, 
det håber jeg nu på.« Påskelørdag 1895 var han over Hamborg atter 
hjemme i Bredebro. Han holdt sig for eftertiden så meget for sig 
selv som muligt. Og der skete ham heller ikke noget i de kommende 
Köller-år. Han sled i sin bedrift og kom ikke sammen med mange. 
Selv hans gode ven, lærer P. Jessen i Daler, som en tid havde været 
lærer i Bredebro og var blevet ved at komme på besøg, udeblev, for 
ikke at skade ham nationalt.

I 1896 døde moderen og i 1904 hustruen. Han stod nu alene med 
sine 5 børn. To gange var han på verdensudstillingen i Paris, i 1888 
og i 1900. Sønnen blev 1905 student fra Haderslev og studerede me
dicin ved tyske universiteter. Ved optantkonventionen af 1907 fik han 
tysk statsborgerret. Men i 1909 var Mikkelsen blevet træt af forhol
dene. Han solgte sin ejendom og bosatte sig i Jægersborg ved Køben
havn. Herfra foretog han i 1912 — som 56-årig — endnu en lang uden
landsrejse. Han ville til Italien og se den evige stad med dens rige 
kunstskatte. Undervejs besøgte han sønnen i München. Fra Venedig 
gik han til fods over Apenninerne til Rom. Han ville ikke komme kø
rende, men gående til den berømte by — som pilgrimmen, der skuer 
den hellige stad fra det fjerne, indprenter sig dens silhuet i sjælen, alt 
imens han nærmer sig den, og kender glæden ved omsider at nå målet, 
thi rejsen præges altid af rejsens mål. Efter at have set Roms herlig
heder tog han toget til Neapel og derfra skibslejlighed rundt om 
Italiens sydspids til Triest, og så med tog over Wien og Berlin til 
København. Endnu den sidste vinter før sin død, i 1936 som 80-årig, 
fulgte han en kunsthistorisk forelæsning på Glyptoteket. Han var én 
af de lykkelige mennesker, som aldrig fik udlært —.

Grænselandsskæbner
Af Hans Vald. Gregersen.

Den nationale vækkelse, der for godt hundrede år siden gik hen over 
vor landsdel, har på mangfoldige måder grebet ind i det slægtleds liv, 
der oplevede den. Netop denne generations stillingtagen blev nemlig 
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i det store og hele bestemmende for efterslægtens nationale stand
punkt. Man har dog ganske vist også gang på gang i tiden, der fulgte, 
oplevet eksempler på et sindelagsskifte, og årsagerne hertil har ofte 
været af den ejendommeligste art. Det er endvidere ikke sjældent 
hændt, at børnene, når de var fløjet af reden, samtidig også har forladt 
barndomshjemmets nationale arv.

Der skal som bekendt kun liden tue til at vælte stort læs. Et tilfælde 
af den art kendes fra Friedrich Augustinys »Feierabenderzählungen 
eines Siebzigjährigen« (1908). Forfatteren til denne erindringsbog var 
søn af den dansksindede pastor Augustiny, der i sin tid skrev en ud
mærket skildring af Hollingsted sogn.

En del af sin skolegang fik præstesønnen på latinskolen i Flensborg. 
Her traf det sig engang, at han var hos en familie, hvor en af døtrene 
fik syet en ny kjole af en syerske, der kun var i stand til at tale tysk. 
Under den danske samtale, der foregik i dagligstuen, råbte datteren 
en besked på tysk ind til sypigen, hvorpå fruen højst indigneret ud
brød: »Du ved da nok, at der ikke tales tysk her i stuen!«

Dette ordskifte oprørte i den grad den unge gymnasiast, hvis mo
dersmål var tysk, at han modsatte sig faderens ønske om at studere 
i København og tog til universitetet i Kiel, hvor han immatrikuleredes 
i 1860. Hans fremtid tilhørte derefter Tyskland. —

Det vil være kendt, hvorledes de fleste medlemmer af de gamle søn- 
derjydske embedsslægter under oprøret sluttede sig til tyskheden. Af 
Åbenrå amts præster forblev således kun to kongen tro. Det var Jep 
Hansen i Hjordkær og Joh. Andr. Wulff i Ris.

Sagen var nemlig den, at embedsstanden gennem opdragelse og kul
tur var tyskpræget. Selv hos Jep Hansens i Hjordkær præstegård 
havde de tysk hussprog. Og indtil oprøret havde de alle deres venner 
og bekendte inden for denne tyskprægede overklasse. Men efter tre
årskrigen, fremhæver præstens datter med rette i sine erindringer, 
var omgangskredsen en helt anden end tidligere, simpelthen fordi der 
var sket nybesættelser af næsten alle embeder.

En af de gamle embedsslægter hed Grauer. Siden 1693 har fem gene
rationer af denne familie virket som præster ved forskellige af lands
delens kirker. På treårskrigens tid var endog tre brødre af dette navn 
præster ved nordslesvigske kirker. Alle tre sluttede sig til den slesvig- 
holstenske sag og måtte derfor i 1850 forlade deres menigheder: 
Hieronymus Kliplev, Arend Detlev Moltrup-Bjerning og Otto Georg 
Hjordkær.

Men de havde endnu en bror, Jakob Jørgen, der ikke alene adskilte 
sig fra sine tre brødre ved at studere medicin, men også ved at være 
dansksindet. Han var nemlig gift med en datter af den gamle, danske
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provst i Agerskov, topografen Knud Aagaard. Et eksempel på, hvor
ledes det nationale kan splitte en brødreflok i to modsatte lejre.

Livet igennem var han en af danskhedens støtter i Åbenrå, hvor han 
havde nedsat sig som læge. Efter oprøret fik han desuden ansættelse 
som fysikus.

Selve akterne vedrørende besættelsen af dette embede er fjernet fra 
amtets journalsager, men i et brev til F. Tillisch, ministeren for Slesvig, 
fortæller amtmand Heltzen ret åbenhjertet om sine overvejelser før 
han traf den endelige afgørelse. Da brevet afslører de hensyn, der blev 
taget, har det en vis interesse for eftertiden og skal derfor aftrykkes 
her i udtog.

»Hvad Grauer angaaer, skal jeg bemærke, at han er en temmelig 
Klodrian som Læge, men en dansk Mand, der har lidt meget for sin 
Lojalitet og ikke lidet bidraget til at holde befolkningen i Aande. Han 
bliver naturligviis malcontent (?: skuffet), når en yngre saasom Mad
vig eller Matthiesen foretrækkes fbr ham. Det var derfor ret heldigt, 
om en Ældre optrådte i Concurrencen. Dette kan kun skee, dersom 
Posten endnu fristaaer en kort Tid, thi jeg veed, at en meget dygtig 
Læge, p. t. i Militairtjeneste, men snart vacant, er meget i Tvivl hos 
sig, om han ikke skal forsøge endnu at melde sig. Det er en Dr. Neu- 
kirch, p. t. Overlæge, R. af Dbg., Candidat omtrent fra 1832, i sin 
Tid meget anseet som ung Candidat, men — han er Jøde. Maaskee 
dette ubetinget udelukker ham.

Madvig er, foruden at være Ministerbroder, vist nok en meget kraf
tigere og besterntere Læge end Matthiesen, og det er Skade, at 
jeg maa indrømme det, thi Matthiesen staaer fra Charakterens Side 
langt over Madvig, hvem jeg godt kjender fra Studenterdagene, om 
end ikke fuldt saa godt som Matthiesen. Men af politiske Hensyn 
troer jeg, at det er klogest at lade Grauer blive Manden; hans mindre 
Dygtighed bliver ogsaa mindre følelig ved en ganske duelig Læge, 
cand. Gundels Ophold, medens Gundel vistnok maatte flytte, naar en 
ny Physikus kom«. (Brev af 15. 2. 1851).

N ødpengesedler
Af Olav Christensen.

I begyndelsen af forrige århundrede under napoleonskrigene, da det 
danske pengevæsen gik sit sammenbrud i møde, bevirkede den sta
dig faldende kurs på banksedlerne, at al tidligere god, ja endog den 
i de sidste åringer før sammenbrudet udmøntede slette skillemønt, for
svandt ud af landet eller ned i folks gemmer som et sidste nødanker, 
hvis sammenbruddet skulle komme.
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Nodpengeseddel fra 1812 med borgmester Hörups underskiift

I Haderslev som i hele hertugdømmet fik man, selv om forholdene 
her var langt fra så vanskelige som i kongeriget, også denne misere at 
mærke. Hvor slemt det i virkeligheden stod til, giver et par skrivelser i 
Haderslev rådstuearkiv*) os et lille billede af. Haderslev magistrat 
anmodede den 30. august 1812 den kongelige slesvig-holstenske kasse 
i Rendsborg om fremskaffelse af skillemønt, men da man ikke var i 
stand til at hjælpe her, henvistes magistraten til regeringen i Køben
havn, hvorfra der da også gennem Haderslev øster-amtstue blev givet 
mulighed for efterhånden at få omvekslet 800 rigsdaler til småmønt. 
Dette beløb kunne imidlertid ikke dække behovet; mønterne er vel 
vandret samme vej som tidligere, thi allerede i november måned samme 
år rettede magistraten påny henvendelse til kassen i Rendsborg om 
snarest at få nogle tønder kobbermønt tilsendt.

Magistraten anførte i skrivelsen, at der allerede nu ikke var mere 
tilbage i byens kasse af de 800 rigsdaler, og at man derfor var ude af 
stand til at udbetale de ugentlige understøttelser til byens fattige og 
lønningerne til de ved byens veje beskæftigede arbejdere. Kæmnerkas- 
sen modtog heller ikke, da den ikke kunne give tilbage på indbetalin
gerne, skatterne indbetalt fra byens borgere, således at mangelen på 
skillemønt forårsagede stor uorden i byens økonomi. Det anførtes til 
slut, at det ville være ønskeligt allerede på transporten fra København 
til Rendsborg at få skillemønten udleveret i Haderslev, hvorved man 
ville spare porto og hurtigere få ulempen afhjulpet.

Sagen blev forelagt det kongelige slesvig-holstenske kancelli i Kø
benhavn, som den 1. december 1812, da det ikke så hurtigt som det 
*) Acta XVII F.
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for den daglige omsætning måtte være ønskeligt, ville være muligt at 
afhjælpe mangelen, meddelte magistraten autorisation til på byens 
kasse at udstede stemplede, nummererede og af to médlemmer af ma
gistraten underskrevne sedler lydende på 5 og 10 skilling slesvig- 
holstensk kurant. Der fastsattes ikke noget bestemt beløb, for hvilket 
man ialt kunne udstede disse »nødpenge«; men beløbets størrelse blev 
gjort afhængig af behovet for skillemønt.

Det bemærkedes iøvrigt i skrivelsen, »dass diese Scheine nicht von 
der Obrigkeit als Zahlung ausgegeben, sondern nur gegen Repräsen
tative nach ihrem vollen Nennwerth umgewechselt werden können, 
und bey der Zurückzahlung gegen Repräsentative nach demselben 
Wert verwechselt werden sollen«, det vil altså sige, at kæmnerkassen 
ikke har kunnet anvende dem som betalingsmiddel, men kun efter 
ønske måtte udlevere dem mod indbetalt valuta. Regeringen har ikke 
ønsket nogen konkurrent til rigsbankens sedler.

Det fremgår desværre ikke af akterne, om magistraten har benyttet 
sig af den meddelte autorisation. I betragtning af den herskende bety
delige mangel på skillemønt, kan det dog næppe være tvivl om, at 
man i alt fald har ønsket at gøre brug af den; men om man har nået 
det inden pengevæsenets endelige sammenbrud i januar 1813, er må
ske tvivlsomt. Sedlerne findes ikke i Den kongelige Mønt- og Medail- 
lesamling, der ifølge velvillig oplysning fra museumsinspektør Georg 
Galster derimod har følgende sedler fra andre byer i hertugdømmerne: 
Tønder og Flensborg fire og tolv skilling 1812, Kiel fem og ti skilling 
1812 og Slesvig 10 skilling 1812.

Til abonnenterne
Da Sønderjydsk Månedsskrift i 1924 begyndte at udkomme, lå 

abonnementsprisen på 1,50 kr. pr. kvartal. Siden da er der sket en pris
stigning på så godt som alle områder. For dette blads vedkommende, 
er der blevet holdt igen, men det har til gengæld bevirket, at der har 
måttet arbejdes med en meget anspændt økonomi. Det bliver derfor 
desværre nødvendigt at forhøje abonnementsprisen fra 1. juli til tre 
kr. pr. kvartal. Måske kan det så lykkes os at bringe en del flere 
illustrationer, men som forholdene ligger, har det ikke været muligt.

Vi håber, holderne vil vise forståelse for denne forhøjelse. Samtidig 
benytter vi lejligheden til at takke de mange abonnenter, der har vist 
trofasthed gennem årene; adskillige har været med fra starten.

Indbetalingskortet for sidste halvår vil blive udsendt omkring 1. 
oktober, hvis ikke andet ønske fra holdernes side foreligger.

Redaktionen.
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Lørdag 9—1 
GRAASTEN

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY A/S 
HØJER

*

Haslev 
Gymnasium
Kostskole for Drenge
Eksamensret til Mellemskole-, Real- 
og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Hen- 
vendelse lil Peter Kæstel

Rektor, Haslev

Snoghøj
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5 - Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Bogtryk . Bogbind

Th. Laursens Bogtrykkeri
Jernbanegade 8 . Tønder . Telefon 2550*

Aktieselskabet

C. 1. Christensens Papirhandel
ESBJERG

HEJMDAL
Landsdelens Blad

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
Brødrene drøm %

KØLEANLÆG Vojens

Stel
Annoncørerne

A-s FAXE KALKBRUD
Frederiksholms Kanal 16 Telefon Central 9123

JORDBRUGSKALK
97 pCt. kulsur Kalk i Varen, som den leveres

ca. 100 pCt. passerer 1 mm Sigte

Svend Kirchheiner 
aut. Installatør

Storegade 17 . Tønder . Tlf. 45

Aksel Michelsen
Kul- og Trælasthandel 

Tønder Telefon 2530-2531

TØNDERHUS
Danskhedens nye Borg

Knud Hauvig . Tlf. 622 . Tønder

Lolland-Falsters
Folketidende
Stiftets største Blad

Nykøbing F.

Vestkysten
Sytf- og Vestjyllands største Dagblad

Tønder Mejeri
telefon 186

Tønder Landmandsbank A/s
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns 

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby


