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Valget i Sydslesvig d. 6. september 1953
Af Christian Stenz

Efter aprilvalget i 1951 skrev redaktør O. Lippert her i »S. M.«, at 
valget ikke gav udtryk for en tilbagegang i sammenligning med re
sultatet året før, men tværtimod i udpræget grad for en stabilisering, 
og at tilbagegangen nu kunne betragtes som afsluttet.

Lippert udtrykte her en almindeligt gældende betragtning, som var 
absolut velbegrundet, idet det da drejede sig om kredsdagens — 
(amtsråds-) og kommunevalg, hvor, som han rigtigt bemærkede, man
ge lokale og personlige hensyn spillede ind, og hvor man derfor måtte 
regne med et mindre dansk stemmetal end ved valget til landdagen 
i 1950. (Når der nu fra forskellig side fremsættes formodninger om, at 
stemmetallet vil stige ved senere kommunale valg, så er disse uden 
forbindelse med de faktiske forhold).

Desværre fik Lippert ikke ret. Tilbagegangen ved forbundsdags
valget er procentvis den største, Sydslesvig endnu har oplevet efter 
krigen. Det samlede danske stemmetal var 43.306 (plus 1.327 i Hol
sten). I 1951 var det 66.172, en samlet tilbagegang på 34,5%. I forhold 
til kulminationspunktet for dansk politiks liv i Sydslesvig, landdags
valget i 1947 med 99.066 stemmer, var tilbagegangen på 56,3% og i 
forhold til landdagsvalget i 1950 39,4%. Ved forrige forbudsdags
valg i 1949 var stemmetallet 74.941, her var tilbagegangen på ca. 42%, 
og ved landdagsvalget i 1950 var det 71.414.

I Flensborg by, danskhedens faste borg, var tilbagegangen mindre, 
henholdsvis 40,8 og 28,5% i forhold til valgtallene i 1947 og 1950. 
Men i gennemsnit er altså siden 1947 det danske stemmetal mere end 
halveret. Tilbagegangen markeres i de enkelte kredse (amter), stadig 
med 1947 og 1950 som sammenligningsgrundlag, med følgende pro
center: Flensborg 52,6 og 32,3, Sydtønder 62,5 og 44,3, Husum 68,2 
og 59,0, Ejdersted 58,5 og 51,4, Slesvig 61,0 og 44,5, Egernførde 66,6 
og 41,4, Rendsborg Nørreamt 78,5 g 49,2 og Holtenau (Kiel) 77,2 og 
38,1.

Beregnes tilbagegangen ud fra valget i 1951, ser den således ud i %: 
Flensborg by 29, Flensborg amt 26,6, Sydtønder amt 38,8, Husum amt
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53, Ejdersted 38, Slesvig amt 35,5, Egernførde amt 50, Rendsborg 
Nørreamt 16,3 og Holtenau 50. I Ejdersted kan det store danske 
stemmetal ved tidligere valg — i 1947 31,4% af alle stemmer — for en 
stor del forklares ved bondeføreren Waldemar Reeders indflydelse. 
Efter hans død er procenten af alle stemmer dalet til 13,8. Men Syd
tønder amts tilbagegang vækker de største betænkeligheder, fra 10.578 
stemmer i 1947 til 3.970 i 1953, og andelen i den samlede stemme- 
afgivning er faldet fra 32,7 til 11,3%. Over for det sidste tal må oven 
i købet tages i betragtning, at særligt mange flygtninge er søgt bort 
fra dette amt. Selv i de sogne, hvor der fra gammel tid har været et 
dansk arbejde i gang, er nedgangen følelig. Sammenlignet med valget 
i 1950 er tallene fra enkelte kommuner således: Agtrup 45 og 28, 
Avntoft 128 og 90, Læk 425 og 253, Medelby 68 og 35, Vesby 81 og 49 
og Ladelund 148 og 86. Den tilbagegangslinie, som konstateredes i 
1951 for de nordligste grænsekommuner, er altså ikke standset.

Det er også blevet hævdet, at det danske stemmetal holdt sig bedst, 
hvor der var danske skoler. Kun for få steders vedkommende holder 
denne bedømmelse stik, og kun eet sted, i Hørup i Flensborg amt, er 
der dansk fremgang. I fem kommuner med danske skoler, Jaruplund, 
St. Vi, Skovlund, Langballe og Harreslev, er tilbagegangen under 25%, 
det sidstnævnte sted, Bøgh Andersens kommune, kun 10%, mens 
nedenstående eksempler fra steder med danske skoler, der ligeledes 
angiver tallene fra henholdsvis 1950 og 1953, taler for sig selv: Husum 
3.408 og 1.519, Bredsted 476 og 264, Nordstrand 296 og 141, Isted 
96 og 59, Sønder Brarup 506 og 321, Arnæs 223 og 128, Brebøl 64 og 
16, Hørnum 155 og 86, List 204 og 103, Nibøl 927 og 535, Vesterland 
935 og 541, Tønning 1.075 og 647, Garding 291 og 106, St. Peter- 
Ording 268 og 106, Guide 16 og 9, Kværn 50 og 26, Sørup 184 og 74 
og Vanderup 129 og 82.

I den nye tyske valglov er der udfoldet bestræbelser for at skabe 
få og store partier, og man er gået bort fra den direkte forholdstals
valgmåde, mens dog bestemmelsen om 5% af alle stemmer som be
tingelse for mandaterhvervelse bortfaldt for S. S. V.s vedkommende. 
I Flensborg-kredsen var der ved forrige forbundsdagsvalg gode ud
sigter til at få en dansker valgt på kredsmandat, men dette forpurredes 
ved en tysk koalitionsdannelse, hvorefter det som bekendt lykkedes 
at få Hermann Clausen valgt på landslisten. Denne gang kom igen 
en tysk valgblok i stand med redaktør Will Rasner som spidskan
didat. Han præsenterede sig selv som tidligere medlem af »Stahlhelm«, 
»Hitlerjugend« og »N. S. D. A. P.«, åbenbart ikke længere dårlige 
referencer for en tysk politiker. Men da de såkaldt kristelige demo
krater havde rundt regnet dobbelt så mange stemmer i kredsen som S.
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S.V. kandidaten, fik blokdannelsen altså ingen indflydelse på resulta
tet Det begrundede håb om at genvælge Hermann Clausen på lands
listen glippede også, tilbagegangen var flere tusinde stemmer for stor. 
Hertil har også den usædvanligt store tyske valgdeltagelse bidraget, 
omtrent 89% mod ca. 78% ved forrige valg.

Hver vælger rådede ved dette valg over to stemmer, den ene til 
kredskandidaten, den anden til landslisten. Ejendommeligt nok er 
der af danske vælgere praktisk talt alle vegne afgivet flere stemmer 
på kredskandidaten end på landslisten, skønt kun den sidste stemme 
kunne få nogen reel betydning. Det kan muligvis forklares ved mang
lende instruktion, men selv om de danske vælgermøder forud for 
valget gennemgående var dårligt besøgt, så var tilslutningen betyde
ligt ringere på de tyske møder.

Det tjener heller ikke noget formål at tilsløre den kendsgerning, 
at det danske stemmetal i alle kredse var ca. 6.000 lavere end det pr. 
1. juli d. å. indregistrerede medlemstal for Sydslesvigsk forening og 
Foriining for nationale Frashe (friserne), i Flensborg by alene var 
det ca. 2.000 lavere.

Der er givet forskellige forklaringer på årsagerne til nederlaget. 
Det hævdes, at partipolitiske interesser har overvejet de nationale, 
at der var stillet mægtige beløb til rådighed for propaganda for tyske 
partier, at valget fra tysk side (og fra Foster Dulles’!) var fremstillet 
som en afgørelse af storpolitisk rækkevidde, at det var i Europas, hele 
verdens og først og fremmest Tysklands interesse at genvælge Ade
nauer, som den mand, der alene kunne bevare den forholdsvise mate
rielle fremgang og samtidig bane vejen for en genforening med Øst
tyskland, at valget således ikke angik Sydslesvig, men hele Tyskland, 
og at sydslesvigerne vil stemme helt anderledes ved kommende land
dags- og kredsdagsvalg osv. Det sidste kan kun fremtiden vise, og alle 
forklaringer kan hver for sig indeholde et gran af sandheden, men at 
danskheden i Sydslesvig har lidt et nederlag, kan vanskeligt bortfor
klares. Man er heller ikke glad for at fremsætte formodninger om en 
nu opnået stabilitet. Det kan meget let vise sig ved senere valg, at den 
skare sydslesvigere, som bekender sig til danskheden, og som er ind
forstået med at indrette sig på kårene som en mindretalsgruppe med 
tilsikrede kulturelle friheder og rettigheder, men uden håb om politisk 
og statsretslig frigørelse, vil blive yderligere reduceret. Men trods 
skuffelser og modgang betyder et tal som 44.000 danske vælgere i 
Sydslesvig, at der langtfra er tale om nogen døende bevægelse, og at 
Sydslesvigs danskhed, selv om tilbagegangslinien endnu ikke skulle 
være afsluttet, stadig er en faktor, der må regnes med.

Tallene fra folketingsvalget i Nordslesvig bringes i næste nummer. Red.
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Hallig = Hoge
Vesterhavets perle!

Af L. Schubert, Husum

Sydslesvigs vestkyst har gennem tidernes gang været underkastet 
en evig skiftende forvandling. Når man i dag står oppe på Stolbarg 
i Husum amt, ser man vest på ud over store arealer genvundet land 
samt Vesterhavet, i folkemunde kaldet »den blanke Hans«. Og herude 
sejler jordrester i vandspejlet — de »nordfrisiske øer«.

Engang var hele Husum bugten og det nu genvundne land »stran
den foran gestranden«. De store stormfloder i 1362 og 1634, for blot 
at nævne nogle, var med til på afgørende måde at sønderrive denne 
strand og bidrage til, at kystens billede fuldstændig forandredes.

De »nordfrisiske øer« deles i 2 grupper: øerne og halligerne.
Til den første gruppe hører Sild, Amrum og Før fra Sydtønder amt 

sammen med Nordstrand og Pelworm fra Husum amt — medens 
grupe 2 består af halligerne: Langenæs; Oland; Grøde; Habel; Süder- 
oog; Norderoog; Nordstrandischmoor; Südfall og Hoge.

Hallig Hoge, kaldet Vesterhavets perle, ja, der er dem, der kalder 
den halligernes dronning, indebærer i sit navn dette, at den i forhold 
til de øvrige halliger ligger forholdsvis højt over normal vandstand, 
og dog er det sådan, at man her ikke kan tale om meter — men cm 
er afgørende. Jordundersøgelser har vist, at også Hoge i dag i sin 
opbygning består af flere lag. Da fastlandet, stranden, var bleven 
revet i stykker, sørgede »den blanke Hans« for, at der opstod tilslik- 
ningsøer, som i forbindelse med de gamle bosteder, varfterne, gjorde 
det muligt, at halligerne dannedes. Det er konstateret, at sliklaget på 
det i 1362 forsvundne land har en tykkelse, der på de forskellige 
steder varierer mellem 1,70 m og 2,50 m, alt afhængigt af, under hvor 
gunstige forhold, landet kunne inddiges igen.

Hallig Hoge ligger vest for Ockholm-Bonnsiel og kan her fra fast
landet nås med en motorbåd i løbet af ca. 2 timer — alt afhængig 
af vind og vejr. Kommer vi på den nævnte rute til Hoge, lander vi 
ved slusen, hvor hovedsilen, d. v. s. afvandingskanal, løber ud i havet.
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Hallig Hoge ligger vest for Ockholm-Bongsiel og kan her fra fast- 
Herfra går turen til Kirkevarften, og ved at skue ud over Hoges 

går henimod, nemlig Kirkevarften.

Hvad er en varft?
Kort og godt en kunstig jordvold, der oprindelig har haft en højde 

på 2 til 3 meter. Menneskene herude i Vesterhavet har generation efter 
generation daglig stået i kamp mod havet. Og utallige gange har den

Varft på Hoge

»blanke Hans« været den stærkeste — mennesket måtte vige. Derfor 
anlagde de disse kunstige jordhøje, hvortil de kunne flygte, når 
vandet blev for nærgående. Senere er disse høje blevet ombygget, så 
det er blevet muligt ikke kun at bygge et hus, men flere huse på varf- 
terne.

Vor tids største varft på de nordfrisiske øer ligger på hallig Hoge. 
Det er Hansvarft og har en størrelse på 3 ha med 15 huse, den ligger 
3,60 meter over normal vandstand. Beboerne på en varft danner et sam
fund for sig. Husene er mange gange på grund af pladsmangel kun byg
get indtil 1,5 m fra hinanden. De ligger ofte i ring omkring »lands
byens« dam, den kaldes »fething«, hvori regnvand, sne og is samler 
sig. Heraf får dyrene deres drikkevand. Ved oversvømmelser sker 
det, at der kommer saltvand i fethingen, og om sommeren kan det 
nemt ske, at fethingen er tør, så må der hentes vand fra fastlandet.

Halligernes opbygning giver ikke muligheder for kilder eller brønde, 
derfor samler beboerne regnvandet fra stråtagene i store beholdere — 
de såkaldte cisterner. — Det siger sig selv, at alt drikkevand må
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koges, og derfor måtte man også under hele krigen for at undgå 
epidemier levere te til beboerne. Ikke kun mennesker, men også alle 
deres dyr (køer og får) lever i staldene, der står på varfterne. Ploven 
arbejder ikke på Hoge, her nøjes man med græsgange. Somme tider 
lykkes det at bjerge en god høst — men mange gange svømmer høet 
ud på havet, så må der hentes vinterfoder på fastlandet. Det sker, 
når fedekvæget og mælkeprodukterne sælges om efteråret i Husum. 
I september og oktober måned importerer halligboerne deres vinter
forråd — det vil sige alt, hvad der hører til husets behov for en lang 
vintertid: alle slags madvarer; klæder; drikkevand; værktøj; medika
menter; tændstikker; petroleum — for blot at nævne noget. Sidst, men 
ikke mindst, brændsel. På dette område har man dog en begrænset 
produktion på stedet, idet man samler på staldgødningen. Denne bliver 
holdt ren for halm — og om foråret, så snart solen får magt, æltes 
gødningen til en sejg dejg, lægges ud på varfternes skråning, hvor 
man skærer den i små firkanter. Når den ene side er tør, vendes 
formbrændselet, som kaldes »ditten«. Senere stilles de i rækker op 
imod hinanden. Er tørringsprocessen vel overstået, bæres ditterne i 
kurve op på loftet. Til hvert hjem fabrikeres mange gange op til 20.000 
stykker. Skolebørnene må mange gange deltage i arbejdet for at sikre 
skolen det tilstrækkelige antal.

I de lange efterårs- og vintermåneder lever halligboerne et liv i hi. 
Tiden udnyttes til at spinde uld; mændene skærer i træ, og der er 
vel dem, der også får læst en del; værktøjet og redskaberne til de 
forskellige både gøres istand.

Beboerne fra de forskellige varfter besøger hinanden, og søndagen 
bruges til kirkegang. I denne forbindelse dukker spørgsmålet op, om 
der eksisterer en særlig hallig-kultur? Det kommer jo an på, hvad 
man forstår under kultur! Der har altid været et overskud af arbejds- 
kræfter på halliggerne — det medførte, at mændene søgte ud i den 
store verden for at tjene til livets ophold. I det 17. og 18. århundrede 
oplevede hallig- og ø-friserne deres blomstringstid. Alene i det 18. 
århundrede tog årligt op imod 3.000 mænd del i togterne til Grønland 
samt ud over alle andre have, enten til hval- eller sælhundefangst. 
Mændene gik i tjeneste på hollandske og britiske skibe — men der 
var også dem, der startede med egne både, efterhånden som økonomien 
tillod det. Frisernes medfødte sans for matematik gjorde det muligt, 
at de på navigationens område kom til at yde adskilligt bemærkel
sesværdigt. De blev såkaldte commandører, og fik ansvarsfulde poster 
at beklæde under de store togter ud i verden. De medførte rigdom til 
halliggerne — og denne var med til at give dem en vis boligkultur. 
De med hollandske fliser smykkede hjem og tildels udstyret med 
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kunstgenstande fra forskellige verdensdele er den dag i dag vidnes
byrd om svundne stortider, hvor mandens dåd og rigdom fulgtes 
hånd i hånd — men hvor også lykken var parret med ulykken, der 
ramte et stort antal hjem, hvis mænd og sønner blev ude på det store 
hav. Afdøde lektor L. C. Peters fra Husum siger et sted: »Under 
hallig-kultur forstår vi den nordfrisiske kystkultur, hvis arbejdsme
toder, boligskikke og levevaner er betinget af et ubeskyttet marsk-ø-

Kongestuen på Hoge

lands hyppige hav-oversvømmelser, dets stadige tab af jordarealer, og 
dets beboeres truede eksistens og tilstedeværelse«.

Hallig Hoge har 9 beboede varfter: Kirkevarften; Backensvarft; 
Ockensvarft; Vestervarft; Ipkensvarft; Volkertvarft og Skolevarften.

Vi besøger Kirkevarften, hvorpå kirkegården, kirken og præste
boligen ligger. Der er kun lidt jord til rådighed til kirkegården. Gra
vene ligger tæt op ad hinanden. Træer er der ingen af. Der er kun 
ganske små buske, der kan trives i den evige blæst — men trods al 
den ydre fattigdom ses det dog, at gravene er anlagt og plejet med 
kærlighed.

Kirkerummet med sine farverige kirkestole, de med omhu valgte 
dimensioner i højde, længde og bredde virker i allerhøjeste grad be
tagende på de besøgende. Oppe under loftet hænger en flot tremaster 
med Dannebrog i toppen, og på den ene væg finder vi en tavle med 
tysk indskrift til minde om kong Frederik VFs hjælp til hallig Hoge, 
foranlediget af de skader, stormfloden den 3.-4. februar 1825 anret
tede.
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Teksten lyder:

»Gud velsigne vor dyrebare kong Fredrik VI, som igen lod vor i 
en mægtig vandflod ødelagte kirke fornye, efter at han den 3. juli 
1825 havde taget den i øjesyn. Evig vil hans minde leve iblandt os!«

På vor vej over Hoge ser vi lidt på planteverdenen. Saltvandet er 
forudsætningen for, at der eksisterer en halligflora. Da Hoge både 
har fået stendiger på de mest udsatte steder og lave diger — de så
kaldte sommerdiger — holdes en del saltvand borte fra disse arealer
— og dermed er halligfloraen i dag kun til stede på begrænsede om
råder. De store flader med den blomstrende lilla græsnellike og den 
violette strandnellike (på frisisk kaldet bønnestaven) findes ikke mere. 
Kun i den vestlige del af Hoge og i prilerne, hvor havet udøver sin 
magt, findes halligfloraen i maj og juni måned i sin fuldeste pragt.

Fethingen, varfternes dam, er beplantet med lave siv og hyldebuske. 
Træer findes der kun ganske få af på Bachensvarft — det er ask og 
elm.

Midt på Hoge ligger den før omtalte Hansvarft, som er kendt for 
det pragtfulde hus, bygget af Tade Hans Bendix. Kong Frederik VI’s 
besøg på halligen har gjort huset berømt med kongepeselen. Årsagen 
til besøget var den store ulykke, der ramte Hoge i februar 1825, da 
havet under en grufuld stormflod hjemsøgte halligen. 25 mennesker 
mistede i en eneste nat livet; af de 85 boliger blev kun 5 uberørte, 
medens blot 20 efter katastrofen kunne bruges til nødtørftige beboelser
— resten var blevet vandmassernes offer. Klager og bøn om hjælp 
nåede landets drot, der besluttede sig til personlig at tage skaderne 
i øjesyn. Majestæten rejste over Husum-Nordstrand-Pelworm til Hoge, 
hvor han sammen med sit følge landede om morgenen kl. 3.

En ny stormflod overraskede kongen, så han sammen med sit følge 
blev tvunget til at overnatte på halligen. Han fik husly i det største 
hus — i Tade Bendix hus — der tillige var og den dag i dag er et 
pragtfuldt udstyret hus. Alle stuer er prydet med hollandske fliser, 
som kaptajnen har ført med hjem fra sine rejser. Vi ser en flot bi
læggerovn, et pragtfuldt hjørneskab og mange kunstgenstande fra 
alverdens lande, desuden den smukke alkove, som kongen fik lov til 
at hvile sig i. Husets frue, Stienke Alberte Hansen, var en energisk 
dame, der på alle måder sørgede for at gøre kongen det ufrivillige 
ophold så behageligt som bare muligt. Hun havde selv på sine mange 
rejser til de forskellige lande set og oplevet adskilligt, så der var nok 
at tale om. Husets bedste mad kom på bordet — og kongen var 
meget optaget af den herlige hallig-ost, der serveredes. Efter den tid 
blev Stienke Hansen hofleverandør i halligoste.
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Inden Frederik VI rejste videre til øen Før, fik fruen som tak for 
gæstfriheden lov til at udtale et ønske, der senere resulterede i, at 
hendes søn fik en betroet stilling indenfor det kgl. østindiske kom
pagni. Desuden vankede der mange gaver, der af slægten fremvistes 
med en vis stolthed. Ja, stolthed er frisernes kendemærke. Stienke 
Hansen påberåbte sig ved en senere lejlighed kongebesøget. Hun var 
kommet i konflikt med en kgl. landsskriver fra Pelworm, og naboerne 
advarede hende mod ikke at gå for langt i sagen. Men Stienke udtalte:

»Hos mig har der boet en konge — ham kom jeg til rette med — 
og nu skulle jeg ikke magte sådan en stakkels karl som landsskri
veren?« Han måtte foran det grønne bord give hende hendes ret.

En Vestslesviger kommer til Norge
Af Chr. Damm

I det 17., 18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede bestod der en 
livlig Handelsforbindelse mellem Sønderjylland og Norge og især 
mellem Flensborg og Norge. Dette kunde ikke undgaa at medføre, at 
mange unge Sønderjyder kom til Norge i Forretningsøjemed, hvor 
de — dygtige og driftige, som de var — slog Rod og som Borgere i 
Norge gik ind i norsk Erhvervsliv og blev gode og trofaste Sønner 
i deres nye Fædreland. Nedenstaaende skal fortælles om en af disse 
unge Landsmænd, der giftede sig med en Flensborg-Pige, og sammen 
med hende skabte Grundlaget, hvorpå deres Efterkommere arbejdede 
sig frem til at skabe en af Norges betydeligste Industrivirksomheder 
og til at gøre en god Indsats for deres By og deres Land. Artiklen er 
udarbejdet paa Grundlag af den overordentlig smukke Mindebog om 
Slægtens Historie og Historien om Slægtens Arbejde i de 140 Aar, 
der i 1933 var gaaet, siden Forfaderen satte sin Fod paa Norges Jord. 
Det er en Glæde at fortælle om denne dygtige Slægt og dermed bi
drage til at vise vore sydslesvigske Landsmænd, at ikke alene folkelige 
Baand binder dem til Norden, men at der også findes mange personlige 
Baand, der gør dette.

Peter Paysen hed en Mand, som boede i den Del af Lindholm By, 
der kaldes Holmen. Hvornaar han døde, ved vi ikke; men han havde 
været gift med Ancke, der døde som Enke den 20. 5. 1769, 89 Aar 
gammel paa nær 5 Uger. Dette Ægtepar havde 3 Sønner: Siwert, Peter 
og I war, som efter Faderens Fornavn fik Efternavnet Peterson, og 1 
Datter: Lencke Petersdatter. Vi holder os til Peter Peterson, som blev
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født i December 1715. Den 8. 6. 1753 blev han gift med Sissel Hanses 
(vistnok en Datter af Hans Nickelsen) fra Nørre Lindholm, hvor de 
bosatte sig. Begge Ægtefæller døde i 1773 og efterlod sig 3 Sønner: 
Peter, Andreas og Momme, samt 3 Døtre: Herrlich, Antje og Lenke. 
Vi nævner dem, fordi der maaske endnu lever Efterkommere efter dem 
i Sydslesvig. Men vi holder os til den ene Søn: Momme Peterson, som 
blev født i Nr. Lindholm den 28. 3. 1771. I Sognets Kirkebog nævnes 
han 1792 som Fadder og kaldes »Kaufgesell in Flensburg«.

Flensborg stod paa dette Tidspunkt i en livlig Forbindelse med 
Norge, og ikke mindst blev der solgt meget flensborsk Brændevin 
dertil. En af de driftige Købmænd i Moss ved Oslofjorden, Johan 
Gude, maa have regnet ud, at han kunde tjene mere ved at brænde 
Brændevinen selv, hvorfor han skrev til sine Forretningsvenner i 
Flensborg om at finde ham en dygtig og paalidelig Brænderimester. 
Valget faldt paa den 22-aarige Momme Peterson, som i Efteraaret 
1793 ankom til den lille, men driftige norske By. Her var der allerede 
enkelte Flensborgere og andre sydfra: Tyrholm, Gerner, Vogt og 
andre. Da Momme Peterson havde været 4—5 Aar hos Gude hen
tede han sig en Hustru fra Flensborg. Jomfru Anne Dorthea Bendixen, 
Datteren af en velstaaende flensborgsk Købmand, kom en Foraarsdag 
med en lille Jagt fra Flensborg til Eløen ved Larkollen, hvor Momme 
Petersen modtog hende. Brylluppet stod den 20. 5. 1798 hos Petersons 
Chef i »Gudegaarden«.

Det unge Ægtepar kom til at bo i »Moestuegaarden« i Kongens
gade. Deres første Skridt paa Vejen til Velstand var at udnytte de 
nærmestliggende Muligheder; de anskaffede sig nogle Køer, hjalp 
godt paa Foderet med Affald fra Brændevinsbrænderiet — og Anne 
Dorthea solgte Mælken fra sit Køkken. Snart begyndte de ogsaa i en 
anden Stue at have et lille Lager af Kolonialvarer, som de, efter Da
tidens Skik i Byen, solgte gennem en Luge i Ydermuren til Kunderne, 
der stod udenfor. Det var en Forretning uden Skilt, men snart kendt 
under Navnet: »Petersbua«. I Februar 1801 havde den lille Butik ud
viklet sig så meget, at Momme Peterson fik Borgerskabsbrev til at 
drive Købmandsskab og Smaahandel. Firmaet fik Navnet: »M. Peter
son«. Men da Anne Dorthea Aaret i Forvejen havde skænket ham en 
Søn: Peter Christian Peterson, havde Ægteparret i Virkeligheden 
grundlagt Firmaet: »M. Peterson & Søn«.

Momme Peterson var en dygtig, driftig og paapasselig Mand. I 1803 
var Forretningen allerede vokset saa meget, at han faar en Brodersøn: 
Peter Andresen fra Flensborg op for at hjælpe sig. Og i 1805 nævnes 
han i en Beskrivelse af Moss som den første af Byens seks Butikshand
lere; og der skrives: »Momme Peterson, Brænderibrænder paa Gudes 
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store Fabrik, ligefuld holder han betydelig Butik i Byen for egen 
Regning, en formuende ung Mand, Flensborger«. I 1806 køber han 
»Moestuegaarden«, og efter en Ildebrand i 1808, som foruden hans 
Hus lagde 21 Ejendomme i Byen i Aske, opfører han paa den gamle 
Tomt midt for Byens Torv et nyt stateligt Hus med 12 Fag, hvori 
Ægteparret boede Resten af deres Liv. Fra Brænderimester og Smaa- 
handlende ser vi Momme Peterson, godt støttet af Anne Dorthea og 
en Del Penge, hun arvede efter Faderen, hurtigt arbejde sig frem paa 
Linje med Byens første Købmand. Han synes skridtvis at have ud
videt Forretningen til ogsaa at handle en gros med Kolonialvarer og 
Manufaktur til Landhandlerne, og han synes ogsaa at have forsøgt 
sig i Trælasthandelen. I 1213 faar han endnu en Brodersøn: Siwert 
Andresen, og i 1821 en tredje: Peter Christian Andresen fra Sønder
jylland som Medhjælpere. Eftersom Aarene gaar, erhverver han ogsaa 
en Del fast Ejendom i Byen; og 1814 køber han til Landsted to Ejen
domme og betaler hele Købesummen 12 Dage før Forfaldsdag. I 1822 
omtales han ogsaa som Ejer af et Tobaksspinderi, som beskæftiger 
10 voksne og en Del Børn Aaret rundt. Efterhaanden har Firmaet og
saa faaet en betydelig Handelsforbindelse med Udlandet; og i 1826 
rejste Ægteparrets eneste Søn: Peter Christian Peterson, som var blevet 
uddannet i Forretningen og nu var 26 Aar, paa en kombineret Studie-, 
Forretnings- og Sundhedsrejse til Sverige, Danmark, Tyskland og 
Svejts. Efter sin Hjemkomst gifter Peter Chr. Peterson sig med sin 
Plejesøster Hedevig Jacoba Sandberg, et af Sognepræsten i Onsø’s 
mange Børn, og den 1. 8. 1828 blev han optaget i Firmaet som 
Kompagnon, samtidig med at dets Navn blev forandret til »M. Peter
son & Søn«. I 7 Aar fik Fader og Søn Lov til at arbejde sammen som 
Kompagnoner. Den 4. 3. 1835 døde Momme Peterson. »Rolig og blid, 
som hele hans Liv, blev ogsaa hans sidste Stund«, hedder det i Enkens 
Bekendtgørelse. Kan en Hustru give sin Mand et bedre Eftermæle? 
At Momme Peterson ogsaa var baade vellidt og anset af Byfællerne, 
ses af, at han allerede i 1802 blev valgt til Fattigforstander. Og som 
Medlem af Borgervæbningen stiger han til Premierløjtnant og beholder 
Hvervet til han i 1808 frasiger sig det. Senere bliver han valgt til den 
ene af Byens »elegerede« Mænd, det vil sige Magistratens nærmeste 
Raadgivere, og for Valgperioden 1821—23 valgtes han til at være 
Byens Repræsentant i det norske Storting. I samme Tid blev han 
dansk Vicekonsul og Ridder af Vasaordenen. 1825 valgte Byen ham til 
Overformynder og 3 Aar senere ogsaa til Forligskommissær, to Hverv, 
som han bestred til sin Død. Hans Enke — Anne Dorthea — døde 
den 7. 3. 1837. De to gode repræsentanter for vor Hjemstavn kom til at 
hvile i Moss, hvor de gennem et dygtigt Arbejde lagde Grundlaget

139 



for en Slægts Virke. Deres Liv og deres Gerning kan baade i deres 
gamle og deres nye Fædreland staa som et Forbillede.

Deres Søn Peter Chr. Peterson fortsatte Firmaet, men tog samtidig 
videre Sigte som Forretningsmand. — Sammen med Konsul David 
Chrystie jun. oprettede han i 1831 Firmaet »D. Chrystie & Peterson« 
med det Formaal at drive Trælasthandel og Savværk. 1838 trak Chry
stie sig tilbage og Peterson fortsatte alene. Sammen med to andre For- 
retningsmænd købte han tilmed Sanne Herregaard og Solli Brug. 
Fortsat og støt udbyggede han Virksomheden, men arbejdede rime
ligvis for haardt: især da han aldrig havde været særlig stærk. Han 
døde derfor ogsaa, kun 43 Aar gammel, den 5. 12. 1843. Efter sin Far 
var han blevet dansk Vicekonsul; og foruden at han i en Periode var 
den ene af Byens to »elegerede« Mænd, valgtes han ogsaa til at være 
Byens Kæmner.

Hans Enke, Hedevig Jacoba Peterson, sad tilbage med den store 
Forretning og 7 små Børn. Det er forstaaeligt, at hun til at begynde 
med tænkte paa at realisere det hele. Men saa betænkte hun sig — og 
hun fortsatte Forretningen ved Hjælp af Prokurister. I 1847 giftede 
hun sig med den 16 Aar yngre Hans Blom, som havde været ansat i 
Firmaet siden 1842 — og han blev Virksomhedens tredje Chef. Fru 
Hedevig, som iøvrigt nedkom med et ottende Barn, efter Mandens 
Død, viste sig trods alt at være en bestemt Forretningskvinde, som 
drev Virksomheden godt i de faa Aar, hun ledede den. Iøvrigt havde 
Peter Christian Peterson i de 8 Aar, han alene havde drevet Virksom
heden sat dens Formue op fra 50,000 Rdl. til 150.000, saa den nye 
Chef overtog en velkonsolideret Virksomhed. Men Hans Blom viste 
sig at være en dygtig Forretningsmand, som klarede nogle Kriseaar 
indenfor Forretningslivet godt, og som i 1848 gik ind i Skibsfarten, 
idet han blev Parthaver i nogle Skibe. Da Krimkrigen gav Skibsfarten 
et stærkt Opsving, udvidede han denne Gren af Virksomheden meget 
stærkt, saaledes at »M. Peterson & Søn« en Overgang ejede 22 tildels 
store Sejlskibe, deriblandt 5 Fuldriggere, og 1 Damper. Desuden for
øgede han Firmaets faste Ejendom. Butikshandelen og Engroshande
len med Kolonial- og andre Varer var lidt efter lidt blevet afviklet. 
Hans Blom, som ogsaa var blevet dansk Vicekonsul, var imidlertid 
heller ikke rask, og han døde paa Hjemvejen fra Karlsbad den 3. 9. 
1868.

Ved sin Død havde Blom to voksne Stedsønner: Richard Momme 
Peterson, født 27. 3. 1833, og Theodor Peterson, født 12. 6. 1839. Den 
første blev Skibsreder; og den anden, som havde faaet en god Ud
dannelse baade hjemme og i Tyskland, Frankrig og England, overtog 
allerede i 1864 sammen med Svogeren, N. Brandt Darre, Virksomhe- 
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den. Svogeren trak sig dog ret hurtigt tilbage; men nogle Aar efter 
blev en anden Svoger, Trælasthandler J. H. P. Thorne, optaget i Virk
somheden. Theodor Peterson havde nogle gode Aar fra 1864 til 1870, 
da Trælasthandelen tog et stærkt Opsving. I det bedste Aar — 1868 
— havde alene Solli Brug et Overskud paa 59,482 Speciedaler. Firmaet 
optog ogsaa en Forretning med Salg af Is til England. Men det var 
dog især Trælast- og Savværksvirksomheden, som Theodor Peterson 
gik ind for og stadig udvidede. 1869 anlagde han saaledes en Damp
sav ved Vansjø og købte Ejendommen »Rosnæs« paa Jeløen. Og i 
1874 købte han Naboejendommen »Kjellandsvig«. Men det største 
Fremstød gjorde han i 1875, da han sammen med Kompagnonen 
Thorne og Godsejer Georg Wankel for 460,000 Kroner af Baron 
Harald Wedel Jarlsberg købte Moss Jernverk, det største Foretagende 
i Moss. Kompagniskabet med Thorne blev ophævet i 1877, idet Thorne 
overtog Firmaets Skibe og en Del faste Ejendomme, hvorimod Theo
dor Peterson beholdt selve Jernverket og alle Skovejendomme. I 1878 
udkøbte Theodor Peterson ogsaa Godsejer Wandel, idet han betalte 
ham 200.000 Kr. for sin Tredjedel. Paa Jernverket anlagde Peterson 
et stort Savskæreri, idet han flyttede Dampsaven fra Vansjø derned 
og gik over til at opskære Kassetræ til Belgien, samt andet Træ til 
Holland og Frankrig, hvor Petersons Søn, Grosserer Fredrik Peter
son, varetog Salget. Omkring 1880 begyndte Firmaet en stor Udhugst 
i Skovene og havde en Tid Hugst i 80 Skove. Men netop i disse Aar 
arbejdede Forretningslivet tungt. De økonomiske Forhold var ikke 
lyse. Alligevel fortsatte Theodor Peterson med at udvide Virksomhe
den, og han tog i 1883 Initiativet til Oprettelsen af »Moss Cellulose
fabrik« med en Aktiekapital paa 300,000 Kr. De første Aar var van
skelige, men fra 1885 lykkedes det Theodor Peterson at faa Cellulose
fabrikens Drift over paa den sikre Side. Det var Norges første Fabrik 
i sin Art, og den beskæftigede mellem 300 og 400 Funktionærer og 
Arbejdere. I 1885 gav den et Overskud paa 62,000 kr., i 1886 111,000 
og i 1887: 123,000 Kr. Theodor Peterson, som ikke alene var Direktør 
for »Moss Cellulose fabriken«, men ogsaa ledede »M. Peterson & 
5øn«s betydelige Savværksdrift og et Skibsværft, som væsentligt ar
bejdede med Reperationer, arbejdede utvivlsomt for haardt, og efter en 
længere Tids Sygelighed døde han den 9. 1. 1888, bare 48 Aar gammel.

Som hans Forgængere deltog han ogsaa i offentligt Liv og var Vice- 
konsul. I en Aarrække var han Overformynder i Moss, og i 1871—73 
var han Stortingsmand. Hans Sygdom og Død vakte stor Deltagelse i 
Byen. Ved Nytaarstid stod saaledes et Digt i Byens Aviser, hvori det 
hed:

141



»Kjender du Manden, han gav vor By 
Virksomhed, Opkomst, Fattigfolk Brød; 
evnefuld var han og aldri træt, 
sent og tidlig var han paa Færde — 
og den sidste Tanke, han tænker, 
gjælder hans Virksomhed, at den maa gaa, 
saa hans Folk faar sit Brød i Vinter.«

»Kjør langsomt, Bonde. 
Ingen Larm, ingen Lyd. 
Byens bedste Borger 
brydes med Døden.«

I 1907 ærede Byen Moss Konsulerne Hans Blom og Theodor Peter
son ved samtidig at opkalde to Gader efter dem.

Theodor Petersons Enke, Fru Sara Peterson, fortsatte Firmaet »M. 
Peterson & Søn«, idet hendes Broder, Grosserer Rino Thorne, over
tog Ledelsen deraf, ligesom Firmaet ogsaa beholdt den forretnings
mæssige Ledelse af »Moss Cellulose fabrik«. I første Halvdel af 1890- 
erne gik Cellulosefakriken godt, men i den sidste Halvdel var Konkur
rencen fra de svenske Fabriker saa stærkt, at det mærkedes meget føle
ligt. Og Direktionen besluttede derfor at anlægge en Papirfabrik, som 
kunde overtage Halvdelen af Cellulosefabrikens Produktion. Men Pa
pirfabriken blev en skuffelse, og hele Virksomhedene gav et betydeligt 
Underskud. Til alt dette kom, at Grosserer Thorne i 1900 afgik ved 
Døden. Af Theodor Petersons 4 Sønner var den ældste død i 1896 paa 
en Jordomsejling, den næstældste, Frederik Peterson, havde etableret 
sig i Paris som Grosserer i Træmasse og Cellulose, og den tredje, Hans 
Blom Peterson, havde taget juridisk Embedseksamen for at gaa ind 
i Udenrigstjenesten. Men i Stedet for maatte han efter et halvt Aars 
Studieophold i England, i April 1901 — kun 25 Aar gammel — over
tage Ledelsen af »M. Peterson & Søn«, ligesom han indvalgtes i Direk
tionen for »Moss Cellulosefabrik«. Det første, han foretog, var at om
danne »M. Peterson & Søn« til et Familieaktieselskab med 400,000 Kr. 
i Aktiekapital. Denne Virksomhed gik stadig godt, hvorimod Cellulo
sefabriken gav Underskud. Men efter en Omlægning af Fabrikationen 
i 1905, saaledes at al Cellulose kunde omforarbejdes til Papir, gav 
Virksomheden igen Overskud. Samarbejdet mellem Moderfirmaet og 
Cellulosefabriken var imidlertid ikke det bedste, hvorfor Hans Blom 
Peterson udarbejdede et Forslag om at »M. Peterson & Søn« overtog 
»Moss Cellulose fabrik« og førte den videre under Navnet »M. Peter
son & Søn A/S — hvori er optaget Moss Cellulose fabrik« samt at man 
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satte Aktiekapitalen til 1 Million Kroner. Nyordningen blev vedtaget 
af alle Parter, og i Løbet af 1909 havde »M. Peterson Søn« atter ud
videt sig. I alle de Aar, der siden er forløbet, gennem to Krige og i me
get vanskelige Perioder for Handel og Erhverv, har Firmaets 5. Chef: 
Hans Blom Peterson ledet den store Virksomhed. Som Forfædrene 
før ham, har han haft mange Tillidshverv. Den gamle Konsul har været 
Medlem af Bystyret i Moss og som den 4. af Slægten Overformynder. 
Han har været Medlem af det norske Storting, han har været Præsi
dent for »Norges Industriforbund« og beklædt en Række andre Po
ster indenfor norsk Erhvervsliv og offenligt Liv.

Da den første Peterson for over 150 Aar siden satte sin Fod paa 
Norges Jord, gik han ganske afgjort til sit Arbejde med den bestemte 
Vilje at arbejde sig frem og opad. Det kan man se af hele hans Liv 
og Livsgerning. Og den samme Vilje har besjælet hans Efterkommere. 
De satte deres Maal, og for at naa dem, arbejdede de, til de segnede. 
Samtidig dermed viste de menneskelig Forstaaelse, og i Gerning viste 
de Viljen til at være noget for andre og for at gøre en samfundsmæssig 
Indsats. Saadanne Udvandrere kan Sønderjylland være stolt af — og 
deres nye Land med.

FRA SFEADAE TIDER . . .

NOGLE ANMELDELSER OM FOR- 
PRANG

I 1740 og 1745 kom to forordninger, 
der indskærpede det gamle forbud imod 
forprang, d. v. s. ulovlig handel uden for 
de privilegerede købstæder, flækker og 
markeder drevet af landboere eller om
strejfere. I dette årti indsendte Åbenrå 
bys magistrat følgende anmeldelser om 
overtrædelse af forbudet til amtmand 
v. Massow:

1743 15. 6.:
Uden for Nørreport ved det såkaldte 

Langevad bor der en del mennesker 
(inderster og lign.), som understår sig i

at opkøbe fødevarer hos folk, der kom
mer til Åbenrå nordfra, for derefter at 
drive handel med disse ting. Således 
opkøber de kalve, som de selv slagter, 
hvorefter kødet falbydes i byen.

1744 6. 10.:
Mathias With i Sivkro ved Bedsted 

orpkøber honning i store partier og 
handler dermed, ligesom han også selv 
brygger mjød af den.

Nis Hansen i Genner kro opkøber 
byg, malt, honning, brygger ligeledes 
mjød, driver desuden hokerhandel med 
tran og salt.
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Jep Jürgensen Heisselberg i 0. Løgum 
driver handel og høkeri med alle slags 
varer, ligesom han opkøber og handler 
med mjødbryg.

Jasper Christensen i Bedsted driver 
borgerligt erhverv med alskens køb
mands- og kramvarer, falbyder kniple- 
piger de nødvendige levnedsmidler, 
skønt det udtrykkeligt er blevet ham 
forbudt, idet han i 1741 havde fået 
ordre til at flytte til en by for derfra 
at forsyne sine kniplepiger med varer. 
Han havde en »kniplingsfabrik« i Bed
sted og bosatte sig her på trods af lo
ven.

1748 23. 8.:
Folk fra Tønder opkøber hele partier 

linned i de to kroer i Løjtkirkeby i ste
det for, at disse varer på lovlig vis om
sættes på markederne i Åbenrå. Det bør 
derfor pålægges sognefoged Jacob Han
sen at se til, at denne trafik ophører, 
ligesom kromændene Eschel Behrens i 
den »Tyske kro« og Johan Casper i 
den »Danske kro« bør have en irette
sættelse.

(Efter LA. Afl. Kiel C II 1. 163)
H. V. G.

DE KIRKELIGE TILSTANDE i FEL
STED UNDER PASTOR MØRK- 
HANSEN.
1851 29. 10.:

Den kirkelige Tilstand i Felsted Sogn 
kan ikke andet end tilfredsstille den 
Præst, som kommer herover fra Øerne; 
thi Menigheden er i det hele troende 
og kirkelig. Kirkegangen er meget god, 
og den Sjælesørger, som vil gjøre sin 
Pligt saavel ved Ordets Forkyndelse i 
Guds Huus som ved Sjælesorgen i 
Husene, navlig hos Syge og Gamle,, 
kan i Almindelighed vente Løn for sin 
Flid i den Maade, hvorpaa Ordet mod
tages. Af de medelte Uddrag af Con- 
fitentregistret sees, at Oprøret og Krigen 
har havt en mærkelig Indflydelse paa 

Altergangen, idet der i 1847 var 1601 
Communicander, men i 1848 kun 826, 
i 1849 870. I Aaret 1850 var Antallet 
1346, i første Halvaar 1851 782, med de 
private 801.

1862 16. 10.:
Kirkebesøget har i det sidste Aar væ

ret meget tilfredsstillende, så at det er at 
håbe, at Guds Ord, som gjerne høres, 
også bærer nogen frugt, skjøndt det 
ikke kan nægtes, at »dette Livs Bekym
ring, Rigdom og Vellyst«, navnlig Drik
fældighed, ofte kvæler den gode Sæd. 
Altergjæsternes Antal var i 1861: 1314 
(i 1860: 1293).

(Efter LA. Åbenrå provstearkiv. Ind
beretninger).

H.VG.

NATIONALISTISKE UDSKEJELSER 
I ÅBENRÅ 1848.

Den 4. december 1848 udsendte 
»Apenrader Bürgerverein« et opråb til 
amtshuset, underskrevet af dr. Schow, 
Lüders, Nissen og M. Jebsen. 
Heri hedder det bl. a.:

I nogen tid har den laveste klasse 
inden for Åbenrås dansksindede parti 
tilladt sig så mangeartede fornærmelser 
og mishandlinger mod tysksindede af 
enhver alder og af begge køn, at man 
må anmode politiet om beskyttelse. —

I det nærliggende Kolstrup hersker 
samme usikkerhed, og det hænder næ
sten daglig, at tysksindede borgeres ko
ner og børn udsættes for forhånelser 
og voldelige fornærmelser, hvilket især 
een familie, der sikkert ikke behøver 
nærmere præsentation, giver sig af med.

Den 19. december samme år udstedes 
der arrestordrer mod snedker Hans Niel
sen i Kolstrup, da han havde gjort sig 
mistænkelig ved politiske intriger (Um
triebe).

(Efter LA. Åbenrå amts journalsager 
1848 III 78, 81).

H.VG.
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MORSØ STØBEGODS
AKTIESELSKABET

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

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 firmn %
KØLEANLÆG Vojens

Tønder Mejeri
telefon 186

Svend Kirchheiner
aut. Installatør

Vestergade 7 . Tønder . Tlf. 45

Aksel Michelsen
Kul- og Trælasthandel

Tønder Telefon 2530-2531

TØNDERHUS
Danskhedens nye Borg

Knud Hauvig, tlf. 22222, Tønder

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

Snoghøj
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5 - Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Vestkysten
Syd- og Vestjyllands største Dagblad


