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Jacob Wilken Nissen.

En sønderjydsk Folkemindesamler
AF WILKEN JACOBSEN, HADERSLEV-

I Amid Sogns nordligste Del, sydøst for Statsskoven Lindetskov, ind 
mod Højrup og Toftlund Sogneskel og noget ensomt, ligger Ejen

dommen Lindetgaard. Denne meget gamle Gaard nævnes allerede 
1542, og har sikkert den Gang og gennem lange Tider været af bety
delig Størrelse. I Dag er det kun en mindre Ejendom, vel nok som 
Følge af Bortsalg eller Arvedeling.

For godt og vel 100 Aar siden, i Aaret 1835, købtes Gaarden af 
Martin Nissen fra Nørre Løgum Sogn. Han var født 8. 5. 1791 i Øster- 
terp, Bedsted Sogn, og Forældrene var Jacob Wilkensen Nissen og 
Mette f. Mortensdatter. Jacob Wilkensen Nissen var ligeledes født i 
Østerterp, nemlig den 4. 4. 1758 som Søn af Bolsmand Wilken Nis
sen og Maren f. Brodersdatter. Wilken Nissen var født i Aaret 1701 
i Løgumkloster som Søn af Bolsmand Nis Thøgesen og Mette f. Wil- 
kensdatter. Sidstnævntes Fader havde altsaa Wilken til Fornavn og 
fødtes c. 1625 enten i Løgumkloster eller denne Bys nærmeste Opland. 
Med Hensyn til det her i Nordslesvig meget sjældne mandlige For
navn Wilken skriver Pastor Kok, der var Sognepræst i Burkal fra 
1851—1864, i sit Værk »Det danske Folkesprog i Sønderjylland«, der 
udkom 1863, at Endelsen »ken« i dette Personnavn muligvis stammer 



2

fra det oldnordiske »kun« eller »kyn«, hvilket betyder Slægt eller 
Afkom, idet han har set Navnet Wilken skreven som Vilikyn. Med 
Rette kan det derfor betegnes som et godt gammelt dansk Navn.

Naar jeg som et lille Sidehug har gjort Rede for Martin Nissens 
Forfædre, er det for at vise, hvor langt man ved ihærdige Undersøgel
ser, først og fremmest gennem Kirkebøgerne, kan forfølge Slægten, 
og Hensigten hermed er endvidere i al Beskedenhed at give et lille 
Bidrag til Fremme af Slægtsfølelsen. Ganske vist er der mange Tegn 
paa, at denne i de senere Aar er ved at vaagne igen, i hvert Tilfælde 
har jeg truffet adskillige Eksempler paa, at Familierne har god Rede 
paa Slægtsrækken, og det er meget glædeligt, ti derved opelskes ogsaa 
Kærligheden til Fædrejord og Hjemstavn, der var stærkt levende i 
»gamle Dage«. Jeg har gjort den Erfaring, at Folk meget gerne vil 
vide noget om Slægtens ældre Led, men ikke altid selv kan komme 
i Gang med Undersøgelserne, eller viger tilbage, naar der viser sig 
Vanskeligheder. Men Arbejdet er saare interessant og lettes betydeligt 
derved, at Landsdelens Kirkebøger nu er samlet i Landsarkivet i Aa
benraa.

Ovennævnte Martin Nissen paa Lindetgaard var gift med Marga
rethe Petersen, født den 29. 5. 1808 som ældste Barn af Ægteparret 
Bolsmand Nikolaj Petersen og Agathe Christine i Rørkær, Hostrup 
Sogn. Martin Nissen døde forholdsvis tidlig, nemlig den 20. 9. 1851 
paa Lindetgaard, hvorefter denne solgtes. Enken døde den 6. 1. 1864. 
Ægteparret havde 3 Børn: Jacob Wilken Nissen, som jeg straks kom
mer tilbage til, Nikolaj Peder Nissen, født 1839 og død 1859, samt 
Mette Kirstine Nissen, født 1845 og død 1920 i København.

Jacob Wilken Nissen fødtes den 2. 10. 1835 paa Lindetgaard — 
i Arrild Kirkebog staar han indført med Navnet Jacob Wilkesen Nis
sen, formentlig skulde der have staaet Wilkensen, idet han tydelig 
nok er kaldt op efter Farfaderen, men selv brugte han altid Navnet 
Wilken, hvilket ogsaa er bibeholdt af Børnene — og blev konfirmeret 
1852 af den den Gang meget kendte og særprægede Sognepræst Ør
bech i Arrild. Lærenem og lærelysten som han var, ønskede han at 
blive Lærer, og til Oktober 1853 blev den faderløse Dreng optaget 
som Elev paa Lyngby Seminarium paa Djursland. Jeg er ikke vidende 
om, hvorfor han kom saa langt fra Hjemmet, men maaske har Pastor 
Ørbech medvirket dertil. Denne var, før han kom til Arrild, Sogne
præst i Nabosognet Branderup, og hans Forformand i Embedet der, 
Pastor H. P. Barfod, oprettede 1813 Lyngby Seminarium, der bestod 
til 1874. Muligvis har Pastor Ørbech staaet i Forbindelse med Semi
nariet og arbejdet for Tilgang her fra Landsdelen. Uden Betydning 
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har det naturligvis ikke været, at Landsdelens gamle Seminarium i 
Tønder paa dette Tidspunkt endnu ikke var genaabnet efter Treaars- 
krigen og den dermed følgende politiske Omvæltning. Da Jacob Wil
ken Nissen kom til Lyngby, lededes Seminariet af den betydelige 
Skolemand og Theolog, Professor, lic. theol. Frederik Nielsen, der 
forøvrigt ogsaa var en virksom Politiker, en Mand, der sikkert maa 
have præget sine Elever efter den Nekrolog at dømme, der i sin Tid 
fandtes i »111. Tidende«.

Jacob Wilken Nissen dimitteredes den 24. og 25. September 1856, 
og det var Forstander Frederik Nielsens sidste Hold, der bestod af 
13 Dimittender, og paa hvilket der forresten var en Sønderjyde mere, 
nemlig Peter Johan Eriksen, der angives at være født i Haderslev 
Amt 1836.

Sin første Lærergerning fik Jacob Wilken Nissen ved Skovgaarde 
Skole i Hyllested Sogn paa Djursland, hvortil han blev kaldet som 
Enelærer den 1. 11. 1856, men allerede den 22. 9. 1859 udnævntes 
han til Enelærer ved Ramten Skole i Ørum Sogn, ogsaa paa Djurs
land. Han blev gift den 23. 1. 1857 i Hyllested Kirke med Karen Mar
grethe Frederiksen, født den 29. 9. 1830 i Sondrup, Haarslev Sogn 
ved Bogense paa Fyn. I Ægteskabet var der 10 Børn, af hvilke endnu 
de 7 lever.

Lærer Nissen var en sjælden myreflittig Mand, altid travlt be
skæftiget. Det er derfor ikke saa underligt, at Skolegerningens Time
plan ikke var nok for ham, men at han saa sig om efter anden Be
skæftigelse. I Sommerferien rejste han saaledes flere Aar i Træk til 
København og tog Kursus i Sløjd, hvilket ikke var helt almindeligt i 
den Tid. Naar saa de lange Vinteraftener kom, samlede han Byens 
unge Karle, baade i sin egen Skolestue og i 2 Naboskoler, en Gang 
om Ugen. Her lærte han dem at flette Kurve, indbinde Bøger, binde 
Børster, polere, snitte i Træ og lave Løvsavsarbejder, alt uden Veder
lag, kun Materialet blev betalt. Det skulde være meget daarligt Vejr 
og Føre, hvis det skulde afholde ham fra at tage af sted til den forud 
bestemte Aften. Det kan her indskydes, at han, saavidt vides, aldrig 
har haft offentlige Hverv, men Byens Beboere gik aldrig forgæves 
til ham, naar de trængte til gode Raad i en vanskelig Sag, og han 
blev hurtig en meget afholdt Mand i sin By, hvor Mindet om ham 
og hans Virke er stadig levende.

Lærer Nissen havde ogsaa en stor og levende Interesse for vort 
Lands Oldtidsminder, hvilket i den sidste Tid, han virkede i Ramten, 
førte ham ind i en omfattende Bibeskæftigelse, idet han for »Oldnor
disk Museum« rejste omkring og fredede gamle Gravhøje, Hellig
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kilder, Runestene, m. m., udarbejdede Beskrivelser over disse og rejste 
Fredningsstenene. Han berejste følgende Herreder: Nørre og Sønder 
Herred, Sønder Hald Herred og Rougsø Herred i Randers Amt samt 
Sabro Herred i Aarhus Amt. De sidste Indberetninger fra hans Haand 
indgik til Nationalmuseet i Februar 1898. Som Belønning for dette 
fleraarige omfattende Arbejde udnævntes han den 23. 4. 1889 til Dan
nebrogsmand.

Ogsaa Folkeminderne interesserede han sig for, og i Aargangen 
1890 af Tidsskriftet »Samlinger til jydsk Historie og Topografi« of
fentliggjorde han: »Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre og Søn
der Herred, Randers Amt i Tiden fra 1850 og derefter«, optegnet 1889, 
i hvilket han paa 50 Sider skildrer Folkets Liv i denne Egn fra Vug
gen til Graven paa en udmærket instruktiv Maade.

Ret naturligt er det derfor, at han ogsaa gav sig i Lag med nord
slesvigske Emner af lignende Art, og Læsere og Holdere af de ældste 
Aargange af »Sprogforeningens Almanak« vil maaske endnu huske 
hans Artikler i disse. Det første Bidrag fremkom i 2. Aargang, 1895, 
under Titlen »Røverne i Lindetskov«, et stedligt Sagn, han tog op til 
Behandling, og som han, der saa at sige var vokset op i Læ af Lindet- 
skov, havde gode Forudsætninger for at kunne bearbejde. Det er 
næppe for meget sagt, at denne Almanakhistorie er en af dem, der 
huskes bedst her i Landsdelen. Selv mindes jeg som 10 Aars Dreng at 
have læst den atter og atter i mit Hjem med stigende Interesse. Hver
ken mine Nærmeste eller jeg selv havde den Gang nogen Anelse om, 
at det var en fjern Slægtning, der havde skrevet den, ejheller forstod 
jeg Artiklens ironiske Slutbemærkning, om Stenen — altsaa Rø
verstuens store Overligger — i Løgumkloster vilde blive nævnt efter 
Røverstuen eller Kæmpegraven. Men til Gengæld forstod Tyskerne 
den, og vurderede den til 5 Ugers Arrest, som Redaktør Mathias An
dresen maatte afsone i Aabenraa Amtsretsfængsel, idet den nævnte 
Bemærkning betegnedes som »grober Unfug« (»grov Uorden«). Ar
tiklens Forfatter kunde Tyskerne af gode Grunde ikke naa. Den 
nævnte 18000 Pund svære Overligger fra Kæmpegraven i Lindetskov 
blev nemlig i Aaret 1889 transporteret til Løgumkloster for at rejses 
som Mindesmærke for den i 1888 afdøde tyske Kejser Wilhelm I, og 
det er denne Begivnhed, Lærer Nissen hentyder til. Efter Genfore
ningen flyttedes Stenen til Byens Mindelund for de i Verdenskrigen 
faldne Sønner, og blev forsynet med en ny Inskription.

I Almanakkens 4. Aargang, 1897 følger den lille morsomme Gen
fortælling »Helligkilden ved Hellevad«. Den i Artiklen nævnte Maren 
var Lærer Nissens ældste Faster, født den 17. 12. 1793 i Østerterp, og 
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den Daarligdom, hun havde i Benene, og som Faderen søgte at lindre 
ved Hjælp af Kildens Vand, viste sig heldigvis at være Vokseværk. — 

Det sidste Bidrag fra Lærer Nissens Haand findes i »Sprogfore
ningens Almanak« for Aaret 1900, 7. Aargang, og var en større Af
handling om Helligkilder og Sagn, i Særdeleshed i Nordslesvig, der 
viser, hvilket nøje Kendskab han havde til Landsdelens Fortid.

Kun ganske faa af de Personer, der i sin Tid læste hans Bidrag 
i Almanakken, har kendt ham personlig, og kun faa vidste, hvem 
der stod bag ved Navneskjulet J. V. Nissen, D. B., Lindet.

Lærer Nissen glemte aldrig, at han var Barn af Grænselandet 
mod Syd, og som Bestyrelsesmedlem i den sønderjydske Forening i 
Randers har han gentagne Gange holdt Foredrag om Landet sønden 
Aa og Forholdene der.

Paa Grund af Svagelighed tog Nissen den 1. November 1895 sin 
Afsked fra Skolegerningen og bosatte sig i Randers, hvor han døde 
den 29. Oktober 1902.

Den nationale Gerning, som »Sprogforeningens Almanak« øvede i 
Udlændighedsaarene, havde i Jacob Wilken Nissen en varm og tro
fast Ven, og derfor er denne lille Minderune skreven til hans Ære.

ET PAR RETTELSER TIL 11. A ARG., S. 59:
ET TINGSVIDNE FRA HADERSLEV.

Brenwrce, Brenwra synes efter oplysninger fra Stednavneudvalget at 
være Brærå i Hoptrup s., ikke Brændore i Taps s.
Datoen bør være 1. juli, da S. Hansdag 1566 var en mandag.
Dokumentet er nu afleveret til Rigsarkivet.

Marius Kristensen,
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En Skolesag fra 1882.
AF SOGNEPRÆST, DR. THEOL. J E NS HO L D T, BREDE.

Den nordslesvigske Skoles Fortyskning, der etappevis sattes ind 
i 70erne og fuldendtes med den kendte Skoleanordning af 1888, gav 
danske Hjem i Nordslesvig Trang til at gaa Privatundervisningens Vej, 
for at give deres Børn den Forberedelse til Livets Gerning i Folk og 
Samfund, som harmonerede med Hjemmets Aand. Men den preussiske 
Administration var stemt for absolut Ensretning og dermed for Kvæl
ning af det danske Mindretal, der jo ellers var kompakt nok i de fleste 
nordslesvigske Sogne. Derfor maatte Hjemmene tvinges til at sende 
deres Børn i den tyske Skole, og følgelig al Privatundervisning for
bydes.

Vi ved, hvorledes det gik de faa danske Privatskoler — som f. 
Eks. i Flensborg og Haderslev — der hurtigt blev lukket af Myndig
hederne. Men ogsaa de Hjem, der selv var i Stand til at sørge for deres 
Børns Undervisning i Hjemmet, maatte rammes og tvinges til at afgive 
deres Ungdom til Fortyskningsskolen, et af de mest grelle Eksempler 
paa, hvorledes en Stat med sin Magt kan forgribe sig paa et Hjems 
naturlige, gudgivne Rettigheder og forsøge Sjælemord.

Min Morfar — Jakob Jensen, født 1837 i Slimminge paa Sjælland, 
gift med en Datter af Møller Wielandt i Gram, Forpagter af »Ny
gaard« i Øster Lindet Sogn, som dengang hørte ind under Gram Gods, 
fra 1862 til sin tidlige Død i 1889 — holdt Huslærer for sine ældste 
Børn. Den første af disse, senere Skoleinspektør Geleff i København, 
lever forøvrigt endnu som Emeritus i Hovedstaden. I 1882 blev imid
lertid Hjemskolen paa Nygaard lukket af Myndighederne, medens de 
ældre Børn blev sendt til Skibelund til afsluttende Undervisning og 
Konfirmation i Vejen, og de yngre kom i Statsskolen i Øster Lindet.

Om denne Skolesag, der personlig af Forpagter Jensen førtes 
igennem alle Instanser fra Underretten i Rødding til Overretten i Kiel, 
har han selv givet en udførlig Beretning i »Dannevirke« for 15. Au
gust 1882.

Det kan vel være af historisk og almenmenneskelig Interesse at 
fremdrage Hovedtrækkene i denne Sag, der jo kun er et typisk Ek
sempel paa mange andre af lignende Art fra Nordslesvigs Kamptid 
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for Hjemmets og Modersmaalets og Sjælenes Ret mod brutal Magt
anvendelse fra Fremmedstyrets Side.

Det var den kendte og berygtede Kredsskoleinspektør Stegelmann 
i Haderslev — født 1842 i Elmshorn i Holsten som Lærersøn, Sogne
præst i Ubjerg 1871—78, Kredsskoleinspektør i Haderslev 1878—95, 
senere i Bielefeld — som her var den preussiske Stats villige Magt
tjener. Til at begynde med lod han Børnene fra Hjemskolen og deres 
Lærer møde en Gang aarligt til Eksamen i Distriktsskolen. Men i 1881 
greb han mere direkte ind, med det Formaal at faa Skolen lukket 
paa den ene eller anden Vis. Det begyndte med, at han sendte en tysk 
Skrivelse til den daværende Lærerinde, en Frk. Saabye, hvis Indhold 
her skal gengives i Oversættelse:

Haderslev Skoleinspektion d. 7. Dec. 1881.

For Lærerinde Saabye anordner jeg som følger:

1) Der skal indsendes en Pensumfordeling for Aaret 1882, af 
hvilken fremgaar, hvad der foretages med Børnene hver Uge i alle Fag.

2) Der skal opsættes Timeplan, som maa følges strengt.
3) Der skal føres Protokol, nøjagtig efter Forskrift fra den Kon

gelige Regering.
4) Religion. Genstandene for denne Undervisning skal nøje op

gives. De ved Katekismen anvendte Salmer og Bibelvers skal anføres.
5) Tysk. Læsestykkerne skal opgives enkeltvis. Hver Uge skrives 

tysk Stil og Diktat. Benyttelsen af den Læsebog, som til Dato er brugt, 
er ikke tilladt. Børnene skal lære Tysk af tyske Bøger, da det tyske 
Sprog ikke skal behandles som et fremmed Sprog. Der maa altsaa 
kun anvendes Schneiders Fibel og den nordtyske Læsebog.

6) Benyttelsen af Flor s Haandbog i Verdenshistorien er forbudt. 
Der maa ogsaa her anvendes tyske Skolebøger. I Verdenshistorie be
handles kun tysk Historie.

7) I Geografi skal der næst efter Slesvig-Holsten tages særligt Hen
syn til det tyske Rige. De øvrige Lande kommer i anden Række.

8) I Regning maa Hovedregning finde Sted i det tyske Sprog. 
Børnene skal i dette Fag vænnes til at benytte det tyske Sprog med 
samme Sikkerhed som det danske.

9) I tysk Historie, Geografi og Ho\ edregning maa det danske 
Sprog overhovedet ikke anvendes.
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Forpagter Jakob Jensen.

Hans Datter, Enkefru Helene Holdt, Bolderslev, der har 
sendt Billedet, skriver:

„Jeg er saa glad ved, at hans Minde bliver draget frem, 
han betød saa meget baade i vort Barndomshjem og i vor 
Barndomsby, Øster Lindet. Der var noget saare ædelt over 
hans Person, som af nødte andre Respekt, ogsaa hans nationale 
Modstandere. Jeg tror, det kom af hans dybe Sanddruhed og 
ærlige Karakter. Han gik aldrig paa Akkord med nogen Uret. 
Vi Børn elskede ham, skønt han var meget streng. Det tykkes 
mig, at det er den Slags Mænd, og Kvinder ogsaa, der har 
baaret vort lille elskede Land gennem Udlændighedsaarene.“
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10) Pensumfordelingen, Timeplanen skal ifølge Kongelig An
ordning forelægges Hr. Pastor Schrøder til Godkendelse. Samme skal 
ved Lejlighed efterse Protokollen og foretage Revision.

Stegelmann«.

Denne Skrivelse taler for sig selv. Vi bemærker dens Kommando
tone og dens Fortyskningstvang. Hjemmets Reaktion overfor dette 
Magtindgreb fremgaar af følgende:

»Da jeg blev bekendt med denne Skrivelse, var min første Tanke: 
Hvorledes kan forhenværende Præst, nu Kredsskoleinspektør Stegel- 
mann, der absolut bør antages at være en velopdragen Mand, skrive 
i denne Tone og paa denne Maade til en Lærerinde, der lige saa lidt 
staar i hans som i Statens Tjeneste, men udelukkende virker i privat 
Mands Hus. Dernæst fik jeg Fornemmelsen af en (vis) Umyndigheds
tilstand, idet Hr. Inspektøren forbigaar mig, endskjønt det gjælder 
Undervisningen af mine Børn i mit eget Hus. Den Harme, som jeg 
følte, og som vel enhver fri Mand, der betragter sig selv som den 
rette Formynder for sine egne Børn, maatte føle, er vel let forstaaelig. 
Naar det i Skrivelsen lyder, at Tysk ikke skal behandles som et frem
med Sprog, saa maa man vel spørge, som hvad skal det da behand
les. Vi ere et dansk Folk i et dansk Land, og Børnenes Modersmaal 
er dansk, med mindre at Børnene kunne have to Modersmaal. Naar 
det endvidere hedder, at Flor’s Haandbog ikke maa benyttes ved den 
tyske Undervisning — der findes ikke et eneste tysk Ord i Flor’s 
Haandbog — og i Verdenshistorie skulle Børnene kun lære tysk Histo
rie, hører dette vel til de Ting, man betragter fra et komisk Stand
punkt«.

Faderen vilde imidlertid beholde sine Børn i Hjemskolen og til
kaldte derfor en Statsskolelærer, sammen med hvem han udarbejdede 
den forlangte Pensum- og Timeplan i Overensstemmelse med Skole
paragrafferne.

Der bemærkes i denne, at der foruden 6 ugentlige Tysk-Timer 
er afsat 4 Dansk-Timer (et beskedent Krav, skulde man synes), videre 
at man bøjer sig for Anvisningen paa det tyske Stof og de tyske Lære
bøger, endelig at der ogsaa lægges Vægt paa Naturlære (»Stykker af 
Fysikken som Forklaring til de os dagligt omgivende Naturfæno
mener«) Sang, Tegning og Skønskrivning. Den sidste ledede Børne
nes Far selv. Naturhistorie kendte man øjensynligt — ubegribeligt 
nok — ikke til dengang.

Planen blev i Januar Maaned indsendt og godkendt af Lokal 
skoleinspektøren, og, som det forsikres, nøje fulgt i Undervisningen.
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I November Maaned kom der saa igen Ordre til at stille til Ek
samen i Distriktsskolen for Hr. Inspektøren. Faderen fulgte denne 
Gang med. Der blev skrevet tysk Stil efter Diktat og læst af den tyske 
Læsebog, prøvet i Regning og Religion, alt sammen tilsyneladende 
tilfredsstillende, blot tillod Hr. Stegelmann sig at opslaa en Haan- 
latter over, at den sidste Bibelhistorie, Børnene havde lært, var »Jesus 
for det jødiske Raad«, om det passede til Aarstiden, maaske var Jule
forberedelse osv. Vi mærker Brodden i Latteren fra den preussiske 
Embedsmand. Rimeligvis var vel ogsaa den dobbelte Bund (Lejlig
heden!) tilsigtet af Lærerinden.

Saa kom Turen til tysk Historie, der traf den svenske Kong Gu
staf Adolf. Børnene begyndte at fortælle, men Inspektøren afbrød, 
hvorpaa der udspandt sig følgende oplysende Replikskifte mellem 
ham og Faderen:

»1.: Fortæl den paa Tysk!
F.: Mine Børn kan ikke føre en tysk Samtale.
I.: Jeg forlanger meget mere Tysk. Jeg anser ikke deres Lærer

inde for kvalificeret til at undervise Børnene, men det er vel vanske
ligt at faa en anden til Nytaar, maaske lettere til Paaske.

F.: Hr. Inspektør, de Børn der ere mine, og min Lærerinde lærer 
dem det tyske, jeg forlanger, hverken mere eller mindre.

I.: Vi ere i et tysk Land, og deres Børn maa kunne give tyske 
Svar paa tyske Spørgsmaal, ja kunne tale Tysk.

F.: Mine Børn ere danske, og de skulle først lære Dansk. Lære 
Børn at tale Tysk, hvor de i Hjemmet og Omegnen ikke hører eet 
tysk Ord, vil tage lang Tid.

I.: Saa kan De sende Deres Børn til Danmark, Grænsen er ikke 
langt borte.

F.: Ja, det ved jeg.
I.: Jeg forlanger, at Deres Børn skulle tale flydende Tysk, ja 

korrekt. Deres Skole er lukket, og Deres Børn møder her i Skolen 
paa Mandag.

F.: Mine Børn kommer ikke i denne Skole.
I.: Saa bliver De mulkteret, stigende for hver Maaned.
F.: Det vil vi have en Dom for.
I.: Det hele er Vrøvl. Vi er færdige«.
Dermed var den Eksamen forbi, og den Skole lukket. Statsmagten 

havde med Vilje og Forsæt kneblet Hjemmets Frihed. Hensigten hel
ligede Midlet.

Beretteren tilføjer endnu, at Inspektøren umiddelbart derefter 
til Tredjemand havde udtalt, at hvis Faderen vilde give et godt Ord,
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skulde de nok faa den Sag ordnet. Han havde aabenbart vundet en 
vis Respekt for sig. Det stod ham dog herefter klart, at Lukningen af 
de mange Privatskoler i de sidste to Aar var bestilt Arbejde, og at det 
kun var Hykleri, naar det hed, »at Børnene skulle lære Tysk, for Tan
ken er, at de skulle fortyskes, hvis det var muligt. — Det var jo et 
smukt Maal, om det kunde naaes, som siges at være sket i Angel, at 
Børnene havde siddet for Bordenden og let af deres Forældre, der 
sade ved Kakkelovnen og talte Dansk«.

Og han slutter sin Fremstilling med Ord fødte ud af Hjemmets 
og Sindets hellige Oprør, den Livets Protest, der siden skulde bære 
Sejren hjem i 1920.

»Vi ere altsaa nu saa vidt, at Forældre have Lov til at føde og 
klæde deres smaa Børn, men at opdrage dem aandeligt, at bestemme, 
hvem der skal læse med dem og for saa vidt muligt lægge Grunden 
for Fremtiden til godt eller ondt, det er ikke Forældrenes Sag, nej, 
dertil kvalificerede Personer kender Staten gjennem sin Skoleinspek
tør, og derfor lød det vel til mig fra Skoleinspektøren: »I Statsskolen 
eller over Grænsen«! I gamle Dage lød fra en fremmed til Nørre Jyl
lands Søn: »Underkast dig eller forlad Landet«! Vi vide, hvad han 
svarede. Nu lyder det til Sønderjyllands Børn: »Forlader Landet, I 
vide, hvor Grænsen er«! Tiderne ligne, men Niels Ebbesen og hans 
Mænd ere døde«.

Til Oplysning om Forpagter Jensen kan endnu tilføjes, at han 
sidst i 50erne var Elev paa Rødding Højskole, lærte Landvæsen og 
Dræning hos Tesdorph paa Ourupgaard, oprettede Dampmejeri med 
Centrifuge paa »Nygaard«, var Næstformand i den nordslesvigske 
Landboforening. Kirkeligt sluttede Hjemmet sig til Rødding Frime
nighed med Altergang hos Pastor Svejstrup i Vejen, uden dog at ud
melde sig af Statskirken. Gaarden var Samlingssted for Egnens Be
folkning til kirkelige og folkelige Møder. Alle tre Sønner udvandrede 
til Amerika. Hans nationale Valgsprog var: End lever den gamle af 
Dage, og vor Sag er hans Sag.
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Danske Landsbylove paa Højtysk.
AF KARL RASMUSSEN.

Højskolelærer Poul Bjerge og Oberstløjtnant Th. Søegaard har 
for en Del Aar siden samlet og udgivet tre Bind »Danske Vider og 
Vedtægter«, som er den rigeste Kilde til Oplysning om Bondeliv i Fæl
lesdriftens Tid. Senere er IV. og V. Bind udgivet af Aug. F. Schmidt. 
I denne Samlings tredje Bind er der en Del Vedtægter fra Nordslesvig. 
De adskiller sig ikke paa noget væsentligt Omraade fra de andre 
Landsbylove; i det hele faar man et stærkt Indtryk af, at Landsbylivet 
over det hele Land stort set har formet sig paa samme Maade. Det 
var for mig en Oplevelse, da jeg læste Udskiftningsprotokollen for 
Søndernæs og Astrup i Brøns Sogn. Paa Forhaand vilde man vel ven
tet, at der var meget stor Forskel paa saadan en Marskegn og saa 
det lollandske Skovsogn Radsted, der i gamle Dage kun havde 25 °/o 
opdyrket Jord, men 75 °/o Skov og Mose; men jeg kendte og forstod 
saa at sige alt, hvad jeg mødte i denne vestslesvigske Protokol fra 
1770-erne. Tingene, der omtales, var de samme, og Ordene, de nævntes 
med, var det som Regel ogsaa.

Mens jeg godt nok har kendt de nordslesvigske Landsbylove, har 
det til fornylig undgaaet min Opmærksomhed, at der allerede Aar 
1900 blev udgivet en Samling »Willkürsbriefe« fra Mellemslesvig. 
Udgiveren var Lærer O. C. Nerong i Dollerød, som har gjort et virke
lig godt Stykke Arbejde. Ganske vist maa det regnes for en Fejl, naar 
en Udgiver moderniserer Sproget i de gamle Papirer, og det har Ne
rong paa mange Steder gjort; han mente, at det var nødvendigt, for 
at Læserne kunde forstaa det. Man maa ogsaa indrømme ham, at 
det ikke er let at læse det Højtysk, som disse Breve er forfattede i 
med Undtagelse af fire, som er paa Plattysk; det er en Slags Kancelli
stil med megen Latin i. (Men hvordan bar de gamle Bønder i Angel 
sig ad med at forstaa det?) Det kan endda ikke gøre saa meget, at 
der i Slutningen forekommer Ord som »implorieren« og »confirmie- 
ren«; det er Amtmanden, som man bønfalder om at bekræfte Ved
tægten, og han har jo nok forstaaet Latin. Men der forekommer jævn
lig i Teksten Ord som »Usance« og »Konsens«, Sædvane og Samtykke, 
og der kan gives Regler for, hvad man skal foretage, hvis der er be- 
gaaet et Tyveri, og der er »Periculum in mora«, Fare ved at vente. 
Man tænker med Medfølelse paa en Oldermand, der f. Eks. kunde 
hedde Hans Mathiesen, og som hvert Aar skulde læse den Bylov for 
det samlede Ejerlav; mon man skal tro, at Angelboerne kunde Latin?



— 13 —

Nej, saamænd kunde de ej; en Herredsfoged omtaler dem et Sted som 
»Bønder, der hverken kan læse eller skrive«, og de Underskrifter, 
som Nerong gengiver, viser tydeligt, at en Del af dem maatte nøjes 
med at tegne deres Forbogstaver. Det er heller ikke Bønderne selv, 
som har fundet paa at optegne deres Vedtægter; de af dem, som er 
skrevet paa Højtysk, er opskrevet ifølge en Regeringsordre fra 1721, 
som paabød, at der skulde være skrevne Bylove for at undgaa Stri
digheder om Græsningsret o. dsl. Disse mellemslesvigske Bylove er 
langt yngre end en Del af dem, som Poul Bjerge har gengivet; af 
dem er der flere, som gaar tilbage til 1500-Tallet. Men i og for sig 
er det mindre væsentligt, hvad Aar en Vedtægt er blevet nedskreven. 
Toreby Ejerlav paa Lolland fik det gjort 1671; men der tales i For
ordet om deres »gamle Vilkaar og Vedtægt«, som de har modtaget 
fra deres »Forfædre og Formænd«, og som har gaaet fra Mund til 
Mund, til de nu finder det mere praktisk at have dem opskrevne. 
Allerede 1492 fastslaar en Rigslov, som siden blev fornyet Gang paa 
Gang, at Bymændene havde Ret til at vedtage en »Vide«, d. v. s. 
Straffelov, og Vedtægt, og at hvis nogen overtraadte Viden og ikke 
vilde betale sine Bøder, kunde Bymændene pante ham uden derved 
at »bryde Vold eller Hærværk«.

Medens Aarstallet for den første Nedskrift af Bylovene altsaa er 
mindre væsentligt, saa har det meget at sige, om Bønderne har faaet 
Lov at ordne det hele selv, som de fleste danske Bylove gør Indtryk 
af, at de har, eller om velmenende Embedsmænd har talt med og 
faaet de gamle Vedtægter lavet til efter, hvad de mente kunde fremme 
Bøndernes Velfærd. De mellemslesvigske er alle af den sidstnævnte 
Type; Sproget er bare en af de mange Ting, der viser det.

Men Oldermændene og Ejerlavet har selvfølgelig ikke talt Høj
tysk og Latin paa Bystævnet; Ejerne, som de kaldtes, selv hvor de 
alle var Fæstere, har talt deres Anglerdansk, og de har dømt efter 
de nedarvede Lovbud, som de har husket udenad, uden at tænke 
meget over, hvad der stod i det ulæselige Dokument, som Amtmanden 
havde stadfæstet. Man skal ikke kigge længe i det stivbenede Høj
tysk, før man opdager den fællesdanske Undergrund. Lærer Nerong 
vidner indirekte om Sammenhængen ved at oplyse, at et stort Værk 
af Agrarhistorikeren Maurer om »Dorfverfassung in Deutschland« 
ikke har været ham til synderlig Hjælp ved Studiet; det omhandler, 
siger han, ogsaa kun Landsbyforfatninger i Holsten, men ikke i Sles
vig, hvad der for os andre at se viser, at Maurer har afgrænset sin 
Opgave paa fornuftig Maade. Nerong er selvfølgelig klar over, at hans 
mellemslesvigske Bylove har en vis Forbindelse med danske Forhold.
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Han ved, at den »Lowbuck«, som citeres, er Jydske Lov i plattysk 
Oversættelse; han sætter selv et Stykke af Lovens berømte Fortale 
paa første Side af sin Bog. Han maa ogsaa selv have vidst, at det var 
gammel dansk Skik at inddele Jorden i Ottinger, som den var det i 
Hedesognene, eller i Mark Gulds Jord, som det var Sædvane i Angel. 
Han kan endda oplyse, hvor mange »Heidscheffel« der i de forskel
lige Sogne i Husby Herred gik paa en Mark Gulds Jord; jeg er ked 
af, at jeg ikke kendte hans Tal, da jeg sad paa Rigsarkivet og arbej
dede med Selvejerne i Vissenbjerg paa Fyn, som endnu 1746 delte 
deres Ejendomme i Mark Sølvs Jord. De fynske og de mellemsles
vigske Tal stemmer ikke daarligt med hinanden, naar man tager i 
Betragtning, at Guldvurderingen maa være foregaaet engang i 1100- 
Tallet.

Men skønt Nerong som før sagt ikke er blevet klogere ved at 
studere tyske Landsbylove, er det ikke faldet ham ind at gaa til det 
dansktalende Nordslesvig for at finde noget tilsvarende til sine egne 
Vilkaarsbreve, og der var han ellers ikke gaaet forgæves. Indholdet 
af Landsbylove er i det væsentlige det samme i Mellemslesvig, i Nord
slesvig og i det øvrige Danmark; lad os bare som Eksempel nævne, 
at en stor Del af Lovens Bud gaar ud paa at sikre, at Hegn og Led 
bliver holdt i Orden. En af de navnløse Herrer, der skriver mod 
Claus Eskildsens Grænselære, har set sig gal paa Grænselærens Bille
der af Markled, og han paastaar, at der ikke var nogen videre af den 
Slags i gamle Dage, før hver Mand fik sin Jord indhegnet. Han kunde 
virkelig haft Udbytte af at læse denne tyske Bog, der kunde han set, 
hvad der for os andre følger af sig selv, at det i Angel saavel som paa 
Sjælland, hvor Danevirkevisen blev digtet, var en Ulykke, naar »Ledet 
var af Lave«.

Forøvrigt var Poul Bjerges Landsbylove endnu ikke kommet i 
Trykken, da Nerong udgav sine, saa dem kunde han ikke sammen
ligne med; men der havde sikkert været danske Sprogmænd, der havde 
været villige til at hjælpe ham med at klare visse dunkle Ord, hvis 
han bare selv havde været klar over, at Ordene simpelt hen er gammelt 
Dansk. Der skal ikke megen sproglig Kendskab til for at vide, at Ordet 
»May«, der staar ved Siden af »Wisch«, er det Ord, der i fællesdansk 
Form hedder »Made«; Udtalen som »Maj« er jo velkendt fra Sønder- 
jydsk. Naar der midt i den højtyske Tekst staar, at Oldermændene 
skal vurdere Aarets »Grøde«, inden Køerne kommer paa Græs, saa 
gengiver Nerong »Grøde« med »Frucht«, men han giver blankt op 
overfor et Ord, der staves lidt forskelligt, bl. a. som »Etgrøde«. Der 
menes aabenbart »Eftergrøde«, det Græs, der gror i Engene, efter at
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der er slaaet til Hø. I Byloven fra Bov er der Tale om »Gøde Roggen«. 
Vi andre forstaar jo straks, at der menes »Gøderug«, den Rug, der 
saas i gødet Jord. Ordet »Fähle« har Nerong selv fundet paa at side
stille med det danske »Fælled«. Derimod maa han opgive Ævred 
overfor det jævnlig forekommende »Auwere«, og det er dog netop det 
i danske Landsbylove grumme almindelige »Ævred« eller »afred«, 
d. v. s. Græsningen paa Stubmarkerne om Efteraaret.

Der er ogsaa Danskere, som har misforstaaet dette Ord fælt. Hos 
Holberg kan der være Tale om »godt Ævred-Smør«, d. v. s. Smør fra 
Efteraarsgræsningen. Det har Drachmann forstaaet som »godt ævret 
Smør« og ment, at det kom af et Udsagnsord »at ævre«, og saa digter 
han: »Vort Smør vil vi kærne og ævre«. Der er vist ikke mange af 
dem, der bruger det Udtryk at »opgive Ævred« i overført Betyd
ning, som ved, at det oprindelig betød at tage Ledene af og lade Ko
erne gaa, hvor de vilde; men der er vist heller ikke mange af dem, 
der drøfter en Sag, som ved, at vore Oldeforældre »drøvtede« deres 
Korn i et »Drøvtetrug«.

Foruden Fælled og Ævred har Angelboerne haft et Ord »Allmo- 
de«, som Feilbergs Ordbog kender fra Fjolde, og hvorom Nerong 
siger, at det er »identisk med Allmende«. Alminder eller Almindinger 
forekom paa alle danske Landsbyvange. Det betyder simpelthen det, 
der hører alle Mænd til, og kan bruges f. Eks. om et Stykke vedva
rende Græsland, hvor Hestene kunde græsse i Pløjetiden.

Hvornaar man skulde begynde at pløje eller høste, eller hvor- 
naar man skulde opgive Ævred, det tog man ogsaa i Mellemslesvig 
Bestemmelse om paa Bystævnet, som Oldermanden kaldte sammen 
til. Der var sat Bøder for ikke at møde, naar Oldermanden kaldte 
sammen. Budet om at møde kunde »Ejerne« faa paa forskellig Maade. 
I de fleste Bylove er der Tale om Byhornet, som der blev blæst i, men 
i de mellemslesvigske nævnes der Gang paa Gang en vis »Dingwall«, 
der et enkelt Sted kaldes »Dingwallstock«. Nerong oversætter Ordet 
ved »Dingwalze« og siger, at det var »en valseformet Stok, som blev- 
baaret fra Hus til Hus«. Han ved ogsaa, at der et enkelt Sted paa de 
frisiske Øer endnu blev kaldt til Møde ved Hjælp af en saakaldt 
»Bauernstock«. Jeg formodede straks, at Ordet »Wall« var det samme, 
der kendes fra sammensatte Ord som »Slagvol«, og Formodningen 
blev til Vished ved at se, at baade sønderjyske og fynske Bylove ken
der en »Tingvol«, der i enkelte Byer kaldes en »Grandestok«, og som 
skal bæres »med Solen« rundt i Byen, naar Oldermanden sender 
den ud; det koster Bøde, hvis en Mand forsømmer at sende Tingvollen 
videre straks, naar han har modtaget den.
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Den Stok, der blev sendt rundt i Byen, kaldes i to Byer for »Moed- 
Band« og »Modbot«. Ordet kendes ikke i danske Ordbøger eller Bylove, 
men der kan næppe være Tvivl om, at den første Del af Ordet er det 
»Mod« i Betydningen »Møde«, som forekommer i Sammensætninger 
som Ledemod og Landemode, men som ogsaa kendes fra Udtryk 
som det, at det er »daarligt Mod«, naar f. Eks. to nygifte møder en 
Kone paa Vejen til deres Hus.

Der er flere Punkter i de mellemslesvigske Landsbylove end dem 
jeg har nævnt; en Sprogmand kunde maaske have gjort mere ud af 
dem, men jeg har netop villet vise, at man blot med Kendskab til de 
trykte danske Vedtægter kan faa Mening i talrige Ord, som Lærer 
Nerong ikke var i Stand til at tolke, skønt han var en kyndig Mand 
med Hensyn til Fortiden og var meget belæst i tysk historisk Litte
ratur. Selvfølgelig er det ikke noget nyt at faa at vide, at Bønderne 
i Mellemslesvig engang talte Dansk; i Bov gør de det jo da endnu. 
Det er heller ingen ny Oplysning, at de samme Bønders Skriftsprog 
var Tysk; men det giver for mine Øjne at se et stærkt Indtryk af 
Meningsløshed, at Bønderne gjorde Brug af et stivbenet, latiniseret 
Højtysk, naar de f. Eks. gav Regler for Høslætten i Aakær, Bredkær 
og Ramssig. De danske Stednavnes oprindelige Farve skinner stadig 
gennem den tyske Overkalkning; vi faar ogsaa at vide, at en Korn
mark kaldtes en Vang.

Der havde ikke været det mindste i Vejen for, at »Danmark dej
ligst Vang og Vænge« kunde være forstaaet i Angel lige saa godt som 
i den sjællandske Landsby, hvor den blev digtet. Det er jo den gamle 
danske Landsby, der i denne Vise bruges som et Billede paa Danmark. 
Det var forstaaeligt for alle, at uden om en Vang maatte der være 
»lukt« et Gærde, og at paa det eneste Sted, hvor der var Hul i Gærdet, 
der maatte være et Led. Saadan havde Dronning Tyra hængt et Led, 
Danevirke, paa det Sted, hvor den blaa Bølge ikke dækkede Danmark; 
det Led havde længe været af Lave, men det var kommet i Orden paa 
den Tid, da Visen blev digtet, fordi Kongen, Christian V, havde taget 
de gottorpske Lande. I sit Testamente paalagde Christian V sin Søn, 
at han aldrig maatte give disse Lande tilbage til Hertugen, »i hvem 
Vi haver fostret som en Slange ved Vor Barm«, men kort efter blev 
han tvunget til at gøre det selv; han maatte, som han skrev i en Efter
skrift »befale det til Gud og Tiden«. Frederik IV huskede sin Faders 
Formaninger, og 1720 havde han genvundet Slesvig til Ejderen, men 
de højtyske Landsbylove, der er udstedt ifølge en Forordning af den 
danske Regering, er et Vidnesbyrd om, at paa det væsentligste Om- 
raade var Ledet stadig af Lave.
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Kliplev Kirke.

Set. Hjælper i Kliplev.
AF AUG. F. SCHMIDT.

Bortset fra Hellig Olaf, der kom fra Norge, er alle vore ikke 
hjemlige Helgener indvandrede fra Syd. De kom til Danmark paa 
forskellig Vis: Pilegrimme medbragte Kundskab om denne eller hin 
fremmede Helgen eller Helgeninde til vort Land; unge gejstlige, der 
studerede udenvelts, kunde ogsaa føre Viden om Helgener fra andre 
Lande med hjem; ogsaa gennem Handelsforbindelser fik vi nye Hel
gener. Naar en Helgen var blevet knyttet til en eller anden Kirke, 
hellig Kilde, Kapel eller lign., ilede Folk til det nye Valfartssted og 
dyrkede her den hellige Mand eller Kvinde med Bøn og Offer. Det 
gik dog noget op og ned med Helgentilbedelsen de forskellige Steder. 
Uden at man forstaar, hvorfor og hvorledes, kom et Sted en ny Kultus 
frem, medens en anden gik i Glemme. Dette gælder f. Eks. den ivrige 
Set. Sørens Dyrkelse i Danmark sidst i Middelalderen og en Set. Ene
vold Kultus, som man ellers ikke ved meget om. Ved et Brev af 1405 
lover Jens Nielsen Løvenbalk at sende Pilegrimme til en Række Val-
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fartssteder: »— en Mand til Set. Knud, en til Vadstena, en til Ry, en 
til Set. Hielpere, en til Set. Oluf« o. s. v.

1 dette Brev finder man Navnet Set. Hielpere (Set. Hjælp). Denne 
Helgen er identisk med Christus, Set. Salvator eller med det hellige 
Kors. Af den Skare af Helgener, der kom fra Syd hertil, er det løn
nende at dvæle lidt ved Set. Hjælp, der ofte træffes nævnt i Lübecker- 
testamenter fra det 14. og 15. Aarhundrede, hvori der kan findes Be
stemmelser om, at en Mand skal sendes som Pilegrim paa Testators 
Vegne til »sunte Hulpe«. 1 nogle Testamenter er Valfartsstedet ikke 
nøjere angivet, i andre er Set. Hjælpers Valfartssted udtrykkelig 
nævnt. Paa dansk Grund finder vi ogsaa »sunte Hulpe«. Dr. phil. 
Ellen Jørgensen nævner i sit for Studiet af dansk Kirkehistorie i Mid
delalderen saa betydningsfulde Værk: »Helgendyrkelse i Danmark« 
(1909), at vi allerede i Flensborg møder — fra Aaret 1440 i Hertug 
Adolphs Vikariestiftelse — »in sunte Hulpers capeilen uppe dem 
kerkhove sunte Nicolaweses bynnen Vlensborg«. 1) — Og drager vi 
længere Nord paa, træffer vi Set. Hjælper i Kliplev og Set. Hjælpers 
Bjærg i Thy. 2) Svendborg Borgere havde dannet »Sancti Hjelpers 
Gilde«, som nævnes 1477, men i København stiftede Peder Unger 
1463 et »Altare Sancti Saluatoris, ther pa Danske kallis sancti Hielpes 
Altäre«.

Tidligst forekommer Set. Hjælp i det ovennævnte Brev ved Jens 
Nielsen fra 1405 og i et bekendt Dokument, som Dronning Margrethe 
udstedte 1411 — Aaret før hendes Død —, hvori hun, idet hun dvæler 
ved sin Død og Pinsel i Skærsilden, bestemmer, at der for hendes 
Sjæls Saligheds Skyld skal gøres ikke mindre end fem Valfarter »til 
det hellige Kors Set. Hjælp«.

Den Set. Hjælp, der er Tale om i de to nævnte Breve, er Set. 
Hjælpers undergørende Billede i Kliplev Kirke (Lundtoft Herred). 
Hertil drog talrige Pilegrimme i Middelalderen. Kirkens Helligdomsry 
var kendt over hele Riget. Den havde i og for sig ogsaa en god Belig
genhed, idet den fandtes kun et Par Kilometer Øst for den store Hær
vej, der førte fra Viborg til Danevirke. Ad Hærvejen drog baade nid
kære Pilegrimme og tætte Drifter af Stude; de sidste lige til vore Dage, 
de brød af fra Oksevejen mod Kvægmarkedet i Kliplev, der var som 
et sidste Minde om Stedets middelalderlige Berømmelse. 3)

Helligdommen, som øvede en saa stærk Tiltrækning, bestod i et

1) Helgendyrkelse i Danmark, 37 —40.
2) August F. Schmidt: Danmarks Helligkilder (1926), 134. Historisk Aarbog for Thisted Amt 1925, 

71—72. Paa Set. Hjælpers Bjærg var en hellig Kilde.
.3) Hugo Matthiesen: Hærvejen (1930), 146 - 47.
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udskaaret Træbillede af »Set. Hjælper«, en paaklædt Figur af den 
korsfæstede Christus »med gylden Krone, gyldne Handsker og Sko 
hængt paa Korset«. Man saa det gennem et tilgitret Vindue, foran 
hvilket stod en Offerblok. 4) Det var i Kirkens Nordkapel, Set. Hjæl
per stod opstillet. Billedet, der nu forlængst er forsvundet, kendes 
kun af en Beskrivelse, den nordfrisiske Krønikeskriver Heimreich 
1683 har givet af det. Det er hans Ord, som her ovenfor er citeret om 
Billedets Udseende. Saa velbevaret som det skildres har Heimreich 
dog ifølge Museumsdirektør M. Mackeprangs Undersøgelse 5) sikkert 
ikke set Billedet; thi den flensborgske Raadmand Jonas Hoier, der 
ligeledes beretter om de store Valfarter til Set. Hjælper, som »var en 
stor Klods dannet som en Mand«, fortsætter: »Endnu i vor Tid (skre
vet 1627) har Folk skænket ham allehaande Gaver, og da Overtroen 
gik i Svang hos dem, mente de, at den arme Klods kunde hjælpe 
baade dem og deres syge Bæster og Kvæg, da dog den stakkels Set. 
Hjælper ej engang kan hjælpe sig selv, men staar der den Dag i Dag 
som en afmægtig Gud uden Arme og Ben«. Saa sent som i den i 1808 
til Oldsagskommissionen indsendte Præsteindberetning omtales ScU 
Hjælpers Billede. Det nævnes da som liggende paa Kirkens Hvæl
vinger, men her som andetsteds har disse vist sig at være et daarligt 
Gemmested. Billedet er som nævnt forlængst borte. Men en Slags Gen
givelse af det er dog paa en Maade bevaret til vore Dage. Direktør 
Mackeprang gør i sin Afhandling i Aarbøger 1907 opmærksom paa, 
at der i Kværs Kirke Øst for Kliplev hænger en i Kliplev i 1472 støbt 
Klokke, paa hvilken der ved Indskriftens Begyndelse ses en lille 5,6 
cm høj Figur paaklædt, med udstrakte Arme og Glorieskive om Ho
vedet. Dr. Mackeprang udtaler, at det maa betragtes som givet, at 
saavel dette Relief som en lignende, 4,6 cm høj Figur paa Klokken i 
Jørl (Flensborg Amt) er Afstøbninger af Pilegrimstegn fra Set. Hjæl
per i Kliplev. Relieffet fra Jørl har ligeledes udstrakte Arme og bærer 
en sid Kjortel, men er kronet.

Endvidere bør nævnes, at der i Nustrup Kirke (Gram Herred) 
findes et ejendommeligt Set. Hjælperkrucifix, hvor Christus er afbil
det staaende foran Korset, med Krone paa Hovedet, med lang Kjortel 
og med de adskilte Fødder hvilende paa en Konsol. Baade her og paa 
Hænderne er Naglegabene viste, uden at selve Naglerne findes. Om 
denne ejendommelige Krucifixtype, der altsaa er et Sidestykke til Set.

4) Om denne Offerblok har P, H. Moos meddelt gode Oplysninger i Sønderjydsk Maanedsskrift 
1925—26, 89—91. Her hører man om Alfarvejens Tiggere i det 18. Aarhundrede.

5) Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1907, 52 fi.
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Hjælpers Billede i Kliplev, findes der i Nustrup ingen særlig Tradition, 
saaledes som Tilfældet er fra Kliplev.

Forbilledet for Nustrup- og Kliplev-Krucifixel er et berømt An
dagtsbillede i Lucca, Volto sanco, der opbevares i Byens Domkirke 
S. Martino. — I Østra Vram i Skaane findes ogsaa et Set. Hjælper- 
krucifix, uden at dog Benævnelsen Set. Hjælp her som i Nustrup er 
overleveret for disse to Billeders Vedkommende.

Krønikeskriveren Heimreich fortæller 1683, at der til Kliplev 
aarlig paa de to Korsdag (3. Maj og 14. September) er gjort store 
Valfarter Set. Hjælper til Ære. Mange af de til Kliplev drage ide Folk 
er kommet dertil ved at følge Hærvejen, som var Pilgrimmenes Bule 
ned gennem Jylland. Til disse sluttede sig mod Middelalderens Slut
ning talrige nye, som udelukkende greb til Stav og Pose for Kliplev 
Set. Hjælpers Skyld; for med Raad og Daad at hjælpe de fattige og 
syge blandt disse, var der paa Stedet indstiftet et »Elende Gilde«, som 
nævnes 1517. Mange elendige har sikkert i Aarhundredernes Løb mødt 
op og tryglet om Almisser ved Kliplev Markeder. Det var her som 
andetsteds i vort Land, at trods det, at Reformationen var blevet ind
ført, og der var ført stærk Krig fra de øverste lutherske Kirkemyndig
heders Side mod alle Levninger fra Papismens Dage, saa levede dog 
længe efter Kirkeforandringen 1536 rundt i Sognene Tankesæt og 
Vaner fra den tidlige Middelalder frodigt videre. Mindet om Set. Hjæl
pers undergørende Billede blev ikke alene — som i 1627 — iliveholdt 
ved Skænk og Gave, men det erindredes ogsaa gennem det Marked, 
der sluttede sig til Set. Hjælpers Valfartsdag, Korsmesse om Høsten. 
Det har til den seneste Tid bevaret sit gamle Ry, og i 1907 nævner 
Dr. Mackeprang, at det var »endnu for en Snes Aar tilbage Egnens 
store aarlige Begivenhed, det faste Punkt, efter hvilket man regnede«.

Nu holdes der i Kliplev betydelige Kreaturmarkeder i Regelen 
den anden Tirsdag i April og anden Tirsdag i September. Disse Mar
keder er den direkte Fortsættelse af de middelalderlige Valfarter til 
Kliplev, der paa Grund af sin Beliggenhed nær den store Hærvej havde 
let ved at trække Folk til sig til Kirken med Billedet af Christus. Da 
Christus er større end alle Helgener, fik han et andet Navn de Steder, 
hvor han ogsaa dyrkedes som Helgen — og det Navn, han fik saa- 
danne Steder, var meget betegnende Set. Hjælper.

Set. Hjælperdyrkelsen er et ejendommeligt Vidnesbyrd om kirke
ligt Fællesskab mellem Danmark og Tyskland i Middelalderen, og 
ikke mindst som et Eksempel paa kirkeligt Laan fra det ene Land til 
det andet er Set. Hjælperhelligdommen i Kliplev værd at mindes.
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