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Marts 19^2.

Dansk og tysk Fødselsoverskud i 
sønderjydske Købstæder.

Af Claus Eskildsen.

DET tyske Mindretal i Nordslesvig ser med Stolthed tilbage paa 
Aarene 1940 og 1941. Der er siden den 9. April 1940 oprettet nye tyske 
Privatskoler i

Branderup, Aarø, Vojens i Haderslev Amt,
Bovrup, Barsmark, Bollerslev i jVabenraa Amt, 
Notmark, Kegnæs i Sønderborg Amt og 
Bredebro, Banderup i Tønder Amt,

altsaa ialt 10 nye Skoler, hvoraf dog 1 (Vojens) er en Flytning, og 1 
(Barsmark) er opstaaet ved Deling af et Skoledistrikt.

Nye Skolebygninger, henholdsvis Tilbygninger, er fuldførte eller i 
Gang i Branderup, Bovrup, Sommersted, Over Jerstal, Krusaa, Felsted, 
Graasten, Bollerslev, Notmark, Højer og Egernsund.

Et større Antal Børn ommeldtes den 1. April 1941 fra dansk til tysk 
Skole, saa det samlede Børnetal i tyske Skoler ved Nyoprettelser og 
Ommeldinger i Aaret 1941 steg fra 3.626 til 4.053, en Fremgang paa 
427 Børn. Dermed er det tyske Børnetal atter bragt op paa omtrent 
samme Procenttal som 1933, hvor 14,9 % af alle nordslesvigske Børn 
gik i tysk Skole.

Nye Børnehaver er indrettet i Rabsted, Uge, Vojens, Haderslev, Toft
lund, Aabenraa og Tinglev.

Siden 9. April 1940 er der blevet oprettet 16 nye tyske Biblioteker 
i Nordslesvig, 10 i 1940 og 6 i 1941. Dermed er Antallet af tyske Biblio-
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teker steget til ialt 90. Laanerantallet steg fra 9.529 i 1939 til 9.604 i 
1941. Bogudlaanet gik derimod lidt ned, fra 160.107 Bind i 1939 til 
151.797 Bind i 1941.

En ny tysk Præst er ansat i Rabsted, og den nordslesvigske tyske 
Frimenighed, der nu virker i 50 Sogne, er blevet ordnet som et særligt 
Provsti med Provst Gottfriedsen, Læk, som Provst.

Udbygningen af det politiske Apparat er skredet videre frem og er 
blevet kronet med Oprettelsen af et »Volksgruppenamt« i Aabenraa 
som Central.

Tyskerne melder altsaa om stor Fremgang over hele Linien. De 
kunde ogsaa have vist hen til betydelige Ejendomsforskydninger i tysk 
Favør f, Eks. i Bov Sogn og paa Tønderegnen.

Er der saa tilsvarende Tilbagegang for Danskheden i Nordslesvig? 
Hvordan er egentlig Status i Dag? Dette Spørgsmaal stilles interesseret 
og ofte lidt bekymret Nord for Kongeaa, det stilles ogsaa i selve Nord
slesvig.

Det danske Arbejde foregaar i Stilhed, men det hviler ikke. Det turde 
være nok at vise hen til, at de danske Samfund i Løbet af 1940 og 
1941 er blevet organiseret i hvert eneste Sogn og nu tæller ca. 74.000 
Medlemmer.

Men hvordan er det virkelige Styrkeforhold i Dag, to Aar efter den 
9. April 1940? De kommunale Valg blev aflyste; vi faar heller ikke 
foreløbig et Valg, der kan konstatere Fakta.

Jo, vi har hver Dag Valg i Grænselandet! Hver Gang et Barn skal 
døbes eller indmeldes i Børnehave eller Skole, hver Gang der skal 
træffes Bestemmelse om en Begravelse, foregaar der et nationalt Valg.

De tyske Skolebørns Tal har været i Stigning. Hvordan er det med 
Daabs- og Begravelseshandlinger? Efterstaaende Liste viser den natio
nale Fordeling af disse kirkelige Handlinger i de tre sydlige Købstæder 
Sønderborg, Aabenraa og Tønder, samt i Højer Flække.
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Den nationale Fordeling af

Daabs- og Begravelseshandlinger
i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Højer

1936-1941.

♦) angiver den tyske Stemmeprocent ved Folketingsvalget den 3. April 1939-

1936 
dansk tysk

1937 
dansk tysk

1938 1939 
dansk tysk

1940 1941
dansk tysk dansk tysk dansk tysk

Sønderborg 
21.3*)

Daab 160 35 180 35 199 36 196 28 187 36 204 i 44
„ i Procent 82,0 18,0 83,7 16,3 84,7 15,3 87,5 12,5 83,8 16,2 82,3 i 17,7

Begravelse 50 55 63 45 71 59 85 45 72 56 84 51
„ i Procent 47,6 52,4 58,3 41,7 54,6 45,4 65,4 34,6 56,2 43,8 62,3 37,7

Aabenraa
26,7*)

Daab 153 29 162 38 159 29 180 40

i

149 29 173 44
„ i Procent 84,0 16,0 81,0 19,0 85,5 14,5 81,8 18,2 83,7 16,3 79,7 20,3

Begravelse 89 28 91 25 90 31 90 30 89 41 86 48
„ i Procent 76,0 24,0 78,4 21,6 74,3 25,7 75,0 25,0 68,4 31,6 64,2 35,8

Tønder
36,5*)

Daab 62 47 82 32 69 26 92

i

38 77 44 72 41
„ i Procenl 57,9 42,1 72,9 27,1 72,6 27,4 70,7 29,3 63,6 36,4 63,7 36,3

Begravelse 30 38 23 37 35 36 37 44 20 28 24 36
„ i Procent 44,1 55,9 38,3 61,7 49,3 50,7 45,7 54,3 41,6 58,4 40,0 60,0

Højer 
56,4*)

Daab 14 16 18
i

18 18 19 16 16 9

1

14 26 15
„ i Procenl 46,6 53,3 50,0 50,0 48,6 51,4 50,0 50,0 39,1 60,9 63,4 36,6

Bagravelse 4 19 5 10 1 13 4 15 5 12 6 22
rt i Procent 17,4 82,6 33,3 66,6 7,1 92,9 21,0 79,0 29,4 70,6 21,4 78,6

Tallene for Højer angiver de kirkelige Handlinger, udførte af den 
danske og den tyske Præst, og ikke det sproglige, idet den tyske Præst 
ved nogle kirkelige Handlinger har benyttet det danske Sprog.
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Tal’ene siger ikke meget uden Forklaring. Men læs dem paa følgende 
Maade:

Sønderborg:
tysk Stemmeprocent den 3. April 1939: 21,3
tysk Daabsprocent 1936-1941: 18 — 16 — 15 — 13 — 16 — 18.
tysk Begravelsesprocent 1936-1941: 52 — 42 — 45 — 35 — 44 — 38.

Aabenraa:
tysk Stemmeprocent den 3. April 1939: 26,7
tysk Daabsprocent 1936-1941: 16 — 19 — 15 — 18 — 16 — 20.
tysk Begravelsesprocent 1936-41: 24 — 22 — 26 — 25 — 32 — 36.

Tønder:
tysk Stemmeprocent den 3. April 1939: 36,5
tysk Daabsprocent 1936-1941: 42 — 27 — 27 — 29 — 36 — 36.
tysk Begravelsesprocent 1936-41: 56 — 62 — 51 — 54 — 58 — 60.

Højer:
tysk Stemmeprocent den 3. April 1939: 56,4
tysk Daabsprocent 1936-1941: 53 — 50 — 51 — 50 — 61 — 37.
tysk Begravelsesprocent 1936-41: 83 — 67 — 93 — 79 — 71 — 79.

Fælles for alle tre Købstæder er en tydelig Vækst for Danskheden 
og Tilbagegang for Tyskheden, idet den tyske Daabsprocent ligger 
under, Begravelsesprocenten over den Stemmeprocent, som Valget den 
3. April 1939 viste. Tydeligt viser sig ogsaa, at den 9. April 1940 betød 
en Styrkelse for Tyskheden (se f. Eks. Daabsprocenten i Sønderborg), 
men kun i Tønder er det lykkedes at sætte Daabsprocenten op paa 
Stemmeprocentens Højde.

Naar vi tager baade Daabs- og Begravelseshandlinger i Betragtning, 
kan vi udregne Fødselsoverskudet for de danske og de tyske Menig
heder i de tre Købstæder.

Nedenstaaende Tabel viser Fødselsoverskudet i Personer. Naturligvis 
maa man ved Læsningen være klar over, at Forholdet mellem det dan
ske og det tyske Fødselsoverskud normalt, d. v. s. i Forhold til Stemme
tallet, skulde være i Sønderborg 4 : 1, i Aabenraa 3 : 1, i Tønder 2 : 1 
og i Højer 1:1. Det virkelige Fødselsoverskud ser imidlertid helt ander
ledes ud.
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Fødselsoverskud i Personer:
1936 1937 1938 

dansk tysk
1939 1940 

dansk tysk
1941

dansk tysk dansk tysk dansk tysk dansk tysk

Sønderborg 110 4-20 117 +10 128 +23 111 +17 115 +20 120 + 7
Aabenraa 64 1 72 13 69 +2 90 10 60 +12 87 + 4
Tønder 32 9 59 +5 34 +10 55 +6 57 16 48 5
Højer 10 -i- 3 13 8 17 6 12 1 4 2 20 + 7

Sammenligning mellem de io Aar 1938-39 og 1940-41:
Sønderborg 1938-39:

Fødselsoverskud 199 Personer; den danske Menighed tog det hele + 40.
Sønderborg 1940-41:

Fødselsoverskud 208 Personer; den danske Menighed tog det hele + 27.

Aabenraa 1938-39:
Fødselsoverskud 167 Personer; dansk Menighed 159, tysk 8.

Aabenraa 1940-41:
Fødselsoverskud 131 Personer; den danske Menighed tog det hele +16.

Tønder 1938-39:
Fødselsoverskud 73 Personer; den danske Menighed tog det hele +16.

Tønder 1940-41:
Fødselsoverskud 126 Personer; dansk Men. 105 (83%), tysk 21 (17%).

Højer 1938-39:
Fødselsoverskud 36 Personer; dansk Menighed 29, tysk 7.

Højer 1940-41:
Fødselsoverskud 19 Personer; den danske Menighed tog det hele + 5.

♦ ♦ ♦

De følgende Tavler giver en grafisk Fremstilling af Bevægelsen i 
de sidste seks Aar.
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Tcwle 1: Senderberg

Begr. = °/o 52,4 41,7 45,4 34,6 43,8 37,7
Daabs. = % 18,0 16,3 15,3 12,5 16,2 17,7

Tysk Begravelses- og Daabsprocent 1936-1941. sammenlignet 
med den tyske Stemmeprocent den 3. April 1939.
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Tavle 2: Aabenraa

Begr. = 7° 24,0 21,6 25,7 25,0 31,6 35,8
Daabs. = % 16,0 19,0 14,5 18,2 16,3 20,3

Tysk Begravelses- og Daabsprocent 1936-1941, sammenlignet 
med den tyske Stemmeprocent den 3. April 1939.
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Tavle St Tender

Begr =°/o 55,9 61,7 50,7 54,3 58,4 60,0
Daabs. = % 42,1 27,1 27,4 29,3 36,4 36,3

Tysk Begravelses- og Daabsprocent 1936-1941, sammenlignet 
med den tyske Stemmeprocent den 3. April 1939.
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Tavle 4 s fløjet

Begr. = °/o 82,6 66,6 92,9 79,0 70,6 78,6
Daabs. = % 53,3 50,0 51,4 50,0 60,9 36,6

Tysk Begravelses- og Daabsprocent 1936-1941, sammenlignet 
med den tyske Stemmeprocent den 3. April 1939.
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Tavle 5: Senderberg.

Dansk: 110 117 128 111 115 120 Personer
Tysk: 4- 20 4- 10 4- 23 4- 17 4- 20 4- 7

Dansk og tysk Fødselsoverskud i Personer 1933-1941.



Tavle 6 : ^labemaa

Dansk-: 64 72 69 . 90 60 «7 Personer
Tysk: 1 13 4- 2 10 4- 12 4- 4

Dansk og tysk Fødselsoverskud i Personer 1936-1941.
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l avle 7: Tender.

Dansk: £32 ’ 34 55 57 48 Personer
Tysk: [9 |g 5Jfi^ 4-10 £4-6 16 5

Dansk og tysk Fødselsoverskud i Personer 1936-1941.



Tavle S: Hejer

Dansk: 10 13 17 12 4 20 Personer
T ysk : -i- 3 8 6 1 2-1-7 „

Dansk og tysk Fødselsoverskud i Personer 1936-1941.
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Sandemand Nis Petersen
på Ulleruplund, hans gærning og hans slægt

Af Pastor J. Jørgensen, Skærbæk

ÖEN store gård Ulleruplund i Skærbæk sogn, Hvidding herred, har 
majdag 1940 skiftet ejer, idet den unge håbefulde ejer Knud Petersen 
Hansen afgik ved døden efter et kort sygeleje, kun 20 år gi., og faderen 
solgte gården til direktør Jes Christiansen fra højspændingsværket i 
Åbenrå for en sum af 100.000 Kr.

I fire slægtled havde gården været i den samme families eje, idet 
den i året 1794 blev købt af Nis Petersen fra Rejsby. Sælgeren Jes Lau- 
ritzen, almindelig kaldet Jes Lund, kunde ikke besidde den længere, 
og købekontrakten mellem Nis Petersen af Rejsby og Jes Lauritzen 
blev afsluttet den 14. April 1794.

Gården bestod af 2 ottinger ejendoms jord og 4 ottinger fæstegrund 
tilligemed det ved gården liggende enemerk og 2 »stuefenner« (stue = 
og fri landerier) på Gesing mark »Langfennen« og »Krogfennen«. For
uden husbygninger og hvad i dem er jord-, mur-, søm- og naglefast, kir- 
kestandelser og begravelser følger de i huset værende jernkakkelovne. 
4 borde, en grynkiste, 2 bænke, et kar, 4 øltønder, slyden på hilden. 
undtagen et tylt dæller (lægter), og for al denne herlighed, kvit og fri 
for al gæld, betaler Nis Pedersen en gang for alle 5.766 rigsdaler 32 
skilling slesv. holst, kurant, hvoraf 1000 rigsdaler med renter 4 proc. 
skal udredes fil den følgende Mortensdag: resten majdag 1795 med 
renter.

Men sælgerens moder Lene Kiestine Lauritzkone lever endnu, og da 
der ved kontrakt i 1787 er sikret hende en natural aftægt, og hendes 
ugifte søn tilflugt på gården, må Nis Pedersen istedenfor aftægten be
tale hende 48 rigsdaler årlig. Men den ugifte søn Peter Lauritzen skal 
nyde fri husværelse. fælles seng, ild og lys på gården, så længe han 
or ugift.

Som kautionist for Nis Pedersen står hans hustrus broder Lauritz 
Lauritzen (Warming) i Astrup, der ved auktionen 1786 over den vestre 
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del af Astrupgård blev højstbydende, da ejeren Johan Nicolaj Bjørn 
gik fallit. Nis Pedersen var også blandt de lysthavende til Astrupgård 
og bød op til 3;050 rigsdaler, men tilslaget fik Peter Lauritsen i Brøns 
fôr 3.100 rigsdaler. Men da gården alene, uden 4 demat stue-jord og 
det halve enemærk Vrå, bliver udbudt, bliver prisen 2.350 rigsdaler 
og med de 4 demat for 500 rigsdaler får Peter Lauritsen tilslaget for 
2850 rigsdaler. Del var imidlertid ikke for sig selv, han bød, men for 
Laurits Lauritsen Warming, der var tilstede, og han fik så svogeren 
Nis Petersen og nævnte P. Lauritzen til lovenskab for sig.

I Rejsby havde Nis Pedersen boet på sin faders gård. Men han så sig 
om efter anden ejendom. Faderen Peder Nissen, der i 1775 nævnes som 
sandemand, døde 1779 af en stinge, da var den ældste søn Nis kun 
22 år. Moderen Mette Kiestine Jendrichsdatter var fra Ballum. De var 
bleven gifte i 1755 og havde foruden Nis ff. 1757) datteren Marie (f. 
1759), sønnen Jendrich (Hjendre) f. 1761. der flyttede til Hømlund. 
Laurits Pedersen (f. 1763), der blev gift med en enke i Hvidding og 
hvis efterkommere endnu lever i Rådager og Døstrup. Yngst var Karen 
Pedersdatter (f. 1766). der ægtede enkemand Laurids Hansen Bjerum 
af Sønder Fardrup.

Nis Pedersen og søsteren Maria Pedersdatter bestilte begge deres 
trolovelse til samme dag, den 2. oktober 1786, med to søskende fra 
Varming by i Seem sogn, børn af Laurids Lauridsen d. æ. og Maren 
Frendes Christensdatter, Nis Pedersen med Apolona Lauiïdsdatter og 
Maria med Laurids Lauridsen d. y., der som nævnt købte den vestre 
halvdel af Astrupgård samme år, som brylluppet stod. En yngre broder 
Bennet Lauridsen, der også tog navn efter fødebyen, blev gift med 
herredsfoged Troels Winters ætling Mette Marie Luffe, hvorved han 
blev ejer af den østre halvdel af Astrupgård.

Nis Pedersen og Apolona fik 5 børn, mens de boede i Rejsby, men 
den æ!dste søn, Peder Nissen Warming, døde af brystsyge 1788, kun 
17 uger og 4 dage gammel, to børn var dødfødte, men en søn Peder 
Warming, født 1789, og en datter Maria Cathrine, fik de lov at beholde. 
Men kort efter, at Nis Petersen havde købt Ulleruplund og havde taget 
bopæl der, døde hans hustru Apolona, kun 33 år gi. og blev begravet 
den 11. marts 1795, efter i høsten 94 at have født en søn Laust Varming 
i det ny hjem, men som døde 1809 og blev begravet den 19. februar. 
I4V2 år gi. Mærkelig kort efter, allerede den 20. avgust s. år indgik han 
nyt ægteskab med pigen Johanne Marie Iversdatter, der opholdt sig 
hos sin moster, den barnløse enke Margrethe Lisbeth Hansen, født 
Timmermann på den nuværende Timmermannske gård i Skærbæk. 
Johanne Marie var datter af Iver Hansen, sognefoged for de Løgum
kloster tjenere, kirkeværge og Else, født Hansdatter Timmermann: de
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boede i Mosbøl (nuv. A. Svendsens gård), hvor Iver Hansen døde ved 
juletid 1823, 82 år gi., medens hustruen var død allerede 1809.

Med sin 2. hustru Johanne Marie, der var født i Mosbøl 1772 og døde 
på Ulleruplund allerede 1815 i avgust. havde Nis Petersen 2 sønner 
Iver Hansen Timmermann og Niels Hansen Timmermann, fødte 1799 
og 1801. Men lige saa lidt som Nis Petersens børn af første ægteskab 
senere hen brugte stamnavnet Warming, hvormed de var døbte, og 
som begge deres morbrødre førte med sig til deres gårde i Astrup, men 
kun kaldte sig med faderens fornavn Nissen og Nisdatter, således brugte 
de to sønner af sidste ægteskab heller ikke navnet Timmermann men 
Nissen — hvad der kan beklages. Thi da havde Timmermann-navnet 
måske levet her på egnen endnu, selv om det var arvet på kvindesiden, 
medens den nulevende Timmermann-slægt ikke er af blodet, men har 
navnet som en opkaldelse efter en velgører. —

I det slægtled, der levede ved århundredskiftet (1900), gik der 
endnu fortællinger om Nis Petersens fremragende ævner og dyg
tighed på flere områder. Hans stilling i samfundet kendetegnes ved 
embedet som sandemand, som han sad inde med indtil sin død. Og at 
de gamles overlevering om hans fremmelighed og dygtighed som bonde 
har svaret til virkeligheden, er medaillen fra det kgl. danske landhus
holdningsselskab i København et vidnesbyrd om. Denne store, smukke 
médaillé er af sølv og blev indstiftet i 1770 af det kgl. landhusholdnings
selskab som præmie »for at krone velfortjente medborgeres fliid«. Sel
skabet blev dannet i 1769, den 29. januar, i en tid, da mange frem
ragende mænd forenedes i ønsket om at løfte bonden op fra den bundne 
stilling, han indtog i samfundet, og skal der nævnes en enkelt mand 
som sjælen i landhusholdningsselskabet, bliver det statsøkonomen Chr. 
Martfeldt (1728-1790), der blev selskabets første energiske sekretær i 
18 år. Den store sølvmedaille, som Nis Petersen modtog, og som nu 
findes i Tønder museum, har på den ene side en kvindefigur med en 
krans i hver af de udstrakte hænder. Ved hendes fod ligger et over
flødighedshorn og ved hver side de to symboler: en plov og Merkurs 
stav (handelens mærke), og som omskrift står: Det kongelige danske 
landhusholdningsselskab. Ved foden af kvindeskikkelsen står: oprettet 
d. 29. jan. 1769 (indskr. i initialer). På den anden side læser man: Fliids 
og vinskibeligheds Belønning til Fædrelandets Bedre Flor (også ini
tialer) .

Der blev samtidig præget en mindre sølvmedaille med indskrift: 
»Beviis på en god borgers udviiste Flid«. Disse to størrelser blev også 
møntede i guld, og den store guldmedailles værdi var 100 rigsdaler, 
den mindres 50 rigsdaler kurant. De to sølvmedaillers værdi var henhv. 
20 og 10 rigsdaler.
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1 1804 bestemtes, at der også skulde gives sølvbægre som præmier, 
og disse blev uddelt i 6 størrelser, det største til 50 rigsdaler, det mindste 
til 10. De vandt megen yndest og blev foretrukket for medaillerne. — 
Det blev fortalt i slægten, at Nis Petersen også havde havt en guldme- 
daille, som var bleven solgt i en fattig tid, måske i sønnen Peter Nissens 
tid, da så mange landmænd kæmpede for at blive ved gårdene. Det var 
fattigt for Danmark efter statsbankerotten i 1813. Vi ved, at Nis Peter
sen købte jord ind til Ulleruplund, men har ellers ingen efterretninger 
om hans uddannelse og tilegnelse af de kundskaber, han bevislig sad 
inde med. Men også nu kan en velbegavet villiestærk landmand tilegne 
sig kundskaber og færdigheder uden at have særlige læremestre, så han 
kan kurere syge dyr, i hvert fald i visse tilfælde. At Nis Pedersen kunde 
vaccinere, ses af Skærbæk sogns kirkebøger. Går man fortegnelsen over 
konfirmander igennem, findes tilføjelsen stadig: »vaccineret af Nis 
Pedersen, Ulleruplund«. Det står side om side med navne på læger, 
kirurger og fysici i Ribe, Haderslev og andre steder, og det ser ud, som 
om han har foretaget de fleste vaccinationer*). I Nør Skærbæk gemmes 
endnu en vaccinationsattest, udstedt af Nis Pedersen, og da det er den 
ene af to, der endnu findes, hidsættes dens ordlyd, da den viser den 
kloge, selvlærte bonde som udsteder af et retsgyldigt dokument. Den 
lyder:

»I følge Gancellie-Placat af 17de Novbr. 1811 som Tillæg til Vacci
nations Forordningen af 3die April 1810 attesteres herved, at 
Herle Mærskes, en Datter af Christen Adolphsen Mærsk og Hustrue 
Marren Jens Datter i Medolden er bleven vaccineret den 20. Juny 
1810, — 1 Aar gammel — Ved nøyere Undersøgelse har ieg imel
lem 7de og 9de Dag efter Vaccinationen forefunden Kiendetegn af 
de ægte Koekopper. Disse vare nemlig Heele og ubeskadigede, op
fyldt med en klar Vædske, nedtrykt i Mitten, og omgiven med en 
rød Zirkel. — Ovennævnte Herle Mærskes har derfor ordentlig havt 
Koekopper som betrygger Hende i Fremtiden for de naturlige Bør
nekopper.
Forestaaende bevidnes herved paa Ære og Samvittighed.
Ullerup Lund Nis Petersen
Forevist den 3die October 1826 
Medolden Præstegaard testerer 

V: u: s. — G. Koch
Stedets Præst

authoriseret Vaccinateur. 
Foreviist ved 
Indskr. til Copulation 
den 9de Mai 1846

Buntzen Koch.«

*) Ved at optælle konfirmanderne i Skærbæk sogn i årene 1815-27 viser det 
sig, at deres tal af drenge og Piger udgjorde 252. Af dem blev de 199 vac
cinerede af Nis Petersen, Ulleruplund.
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^Vaccinations-attesten må altså gøre gavn, ikke alene ved konfirmatio
nen i Mjolden, men også ved indskrivning til ægteskab i Skærbæk. 
Dåbsattest kan ikke skaffes, da kirkebøgerne i Mjolden før 1829 er 
brændte med præstegården. Degnens afskrift i Mjolden er fra 1814. J. J.)

En mundtlig, overlevering i slægten fortæller, at Nis Petersen sendte 
sine børn til skole i Christiansfeld. Dette stadfæstes ved breve, som Nis 
Petersen skrev til menighedens forstander, og som gemmes i Christians
feld. Der er to ting i disse breve, som ligger faderen stærkt på sinde: 
at få betalt for sine sønners ophold og at få dem til at indmelde sig 
i menigheden.

1 et brev af 2. 9. 1807 hedder det*) :

»Hierte Elskende Her Brod (er) ! Jeg sender til Dem med Past. Giel
strup herved lagt 30 Rdl. S. H. Chorandt for min Søn Laust Nis
sen. Jeg haver ventet efter at høre den glædelige Efterretning, at 
vor dyrebare Frelsere havde givet min Søn forlov at blive i Guds 
Menighed, men da den Time ikke indnu er kommen, saa beder 
jeg i Ydmyghed de kiere Brødre at de vilde lade min Søn blive paa 
Anstaltet saa længe som muligt, og til jeg faaer overtalt min barm- 
hiertige Frelsermand, jeg tror han forbarmer sig over dem som 
intet haver og intet formaaer.
Herved hiertelig hilsen og i Ydmyghed frembærer i Jesu Deres for- 
bondne Nedrigste med Broder

Nis Pedersen. «

12. October 1807: »Laust Nissen, elev, — læser nu hjemme, læser højt 
for Forældrene af Ev. Magazin — vil blive i Menigheden«.

Den 17. januar 1812: ». . . . jeg var meget syg baade til Siæl og Lege
me, men Frelseren Skee Evig Tak! nu er jeg Sund og frisk paa Lege
mets Veine, jeg haaber: han er Saar! giort for min Overtrædelse og 
Knuset for mine Synder, og min Straf er bleven lagt paa ham, jeg troer, 
at have funden Lægedom i hans Saar og Blodig Vunder. .. . «.

I brev af 1. febr. 1813 klager Nis Pedersen over besvær med pengene, 
men han »venter med at sælge Produgterne. .. . «.

I 1814 foreligger der 3 breve fra Nis Petersen. Han nævner et besøg 
i påsken, men har ingen penge, da alle penge for korn er gået til skat
ter .... Men majdag får han penge for solgte kreaturer til græsning — 
»i en tre ugerstid a træk haver jeg betalet til Pinneberg for Høe, Haure 
og Brød 56 Rdl. i Sølv. Der er ingen, som vil laane Penge ud, saa de

*) Meddelt mig af pastor dr. Holdt i Brede.
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fattige Bynder er i stoor forlegenhed. — Jeg er i denne tid bleven Cum- 
mitirt (befuldmægtiget), af Herretsfogden, at udvordere, for de Penger, 
som de skulde betale til Pinneberg. — Det er mig meget ubehagelig. . «. 
Om sønnerne skriver han, at Iver (den ældste i 2. ægteskab) har lyst 
til at være Skriver Dreng. . og Laust er død (1809, I4V2 år gi. — den 
yngste i 1. ægteskab) — og de skal hilse Niels på Anstalten. . Ivar går 
til confirmation hos Pastor Gielstrup »paa Tøsk«.

Den 25. maj 1814 skriver pastor Gielstrup til Christiansfeld om Iver, 
at han må blive hjemme af økonomiske årsager; han retter hans over
sættelser (til lysk) og søger plads for ham på et Contoir i København.

Fra 1815 foreligger der 2 breve fra Nis Petersens hånd, og i brev 
fra 11. nov. 1816 forekommer følgende udtalelse: ».... jeg hænger 
ved min Frelsers Naade som en Burre«.

Hvad der elers kunde have været på Ulleruplund til oplysning om 
Nis Petersens og sønners uddannelse, og hvad bøger, gården har huset, 
er gået til grunde ved gårdens brand i 1862. — Om sønnen Peder Nis
sen vides ikke andet, end al han var en stille mand, der kunde skære 
ud i træ.

Følgende træk fortælles fra et barselgilde på Ulleruplund. Både sog
nepræsten og kapellanen var med. De kom til at trættes — »de gik i æ 
bivvel med hveranner« — det gjaldt noget i Jesu Siraks visdomsbog. 
Da Nis Pedersen kom ind med sulefadet, retter begge præsterne spørgs
mål til ham. Han sætter fadet fra sig på bordet, og fremsiger følgende 
vers: »Iblandt de lærdes skare sig Jesus sætter ned, at høre og forfare 
hvad de om hannem veed; de søge skriften nøye, men Jesus kiendes ey, 
som staaer for deres øve: thi stolthed siger: ney!« (Efter Pontoppidans 
Salmebog 1740).

1 1823 gør Nis Petersen skifte mellem sine børn. Han klager over 
tiltagende svaghed, så han ikke længer kan bestyre sin i besidhavende 
gård, og ved testamente af 19. juni s. a. overlader han gården til sin 
ældste søn Peder Nissen, der nu straks må overtage den, gøre sig den 
så nyttelig og gavnlig som han bedst ved og kan, skaffe sig fæste på de 
4 ottinger og skøde på det øvrige, nemlig de 2 ottinger ejendomsjord 
med de nu dertil liggende stue (stuf) og frie landerier; desligeste fæ, 
bester og sæd, bo og boskaber, rørende og urørende gods og formue, 
intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige måder. Og 
overladeren »belaver« at meddele til Hviding herreds ting, så snart fæste 
og skøde forlanges og ske kan. Medens antageren, Peder Nissen, ej ale
ne kvitterer for modtagen fæder og mødrene arv, fuldkommen godtgjort, 
men forpligter sig til at udrede alle af gården gående skatter og afgif
ter og dens gæld, men og at betale til hans (sine) søskende den i gården 
stående arv efter deres bedstemoders søster Margrethe Elisabeth Niels- 
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enke, nemlig a. til broderen Iver Hansen (Nissen) 100 rigsdaler courant 
(160 rigsbankdaler sølv), b. til broderen Niels Hansen (Nissen) 800 
rigsdaler courant (ei' 1280 rigsd. rede sølv) og c. til Datteren Maria 
Cathrine Nisdatter 400 rigsdaler (640 rigsdaler sølv). De 3 søskende 
erklærer ingen videre arvepart efter deres fader og moder at kunne 
fordre ud af gården, da de dels tilforn er fyldestgjorte — og dels, da 
de ikke synes, at gården efter omstændighederne kan være betynget 
med større gæld, end den nu er.

Kontrakten er dateret den 19. juni 1823, men inden den bliver ind
ført i skyld- og panteprotokollen den 26. maj 1824 er Nis Petersen af
gået ved døden, den 23. juni 1823. Men ligesom de tre søskendes oven
stående udtalelse om at skåne hjemstavnen for større gæld, således 
viser deres søskendefølelse sig også i, at ingen vil have noget forandret 
i deres faders sidste villie; det skal have sit forblivende hermed, som 
faderen har bestemt, skønt kontrakten endnu ikke er bleven retsgyl
dig ved protokollationen.

Endnu et træk af det gode søskendeforhold mellem børneflokken 
fra Ulleruplund, endda de var halvsøskende, skal nævnes. Den yngste 
broder Niels Hansen, der, fordi han var opkaldt efter sin grandtantes 
Margrethe Lisbeths afdøde mand (hendes fætter) havde fået den bety
delige sum efter hende (800 rigsdaler cour.), der sad på gården i 
Skærbæk som ejer af faderens Hans Nielsen Timmermanns store gård 
og formue, skænkede og eftergav efter faderens Nis Petersens død sin 
ældre halvbroder Peter Nissen 200 rigsd. cour, eller 320 rigsbankdaler 
rede sølv. Nis Petersen havde året før sin død udstedt en obligation 
til sin »kære Søn«, der den gang var fuldmægtig i Haderslev, på de 
800 rigsdi. cour., der ligesom de andre søskendes testamentariske gaver 
fra Margrethe Lisbeth Niels Hansens enke, blev stående i Ulleruplund 
i Nis Petersens levetid.

Ved Niels Hansen Nissens gave til broderen Peter N. på 200 rdl. 
cour, og en samtidig udbetaling fra denne på 100 rdl. cour, bringes 
gælden ned på 500 rdl. cour., og under 7. dec. 1825 kvitterer Niels 
Hansen Nissen for 300 rdl. S. H. cour, eller 480 rdl. D. M. og tillader, 
at de udslettes i skyld- og panteprotokollen, som sker 10. dec. 1825, 
undertegnet af tingskriver S. Nielsen i Reager.

Niels Hansen Nissen indvilliger også i — lige efter faderens ud
stedelse af obligationen til ham på de 800 rdl. cour. — at en sum på 
1000 rdl. cour., som faderen skylder den rige Hans Ocksen i Forballum 
(Gyde Marie Knudsens fader), må nyde pante, og prioritetsret førend 
faderens obligation til ham.

Peter Nissen betaler stadig af på gælden til sin broder Niels, men 
da .denne i 1827 er flyttet fra Haderslev til København og bleven kam-
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mer skriver i generaltoldkammeret, overdrager han resten af sit tilgode
havende i Ulleruplund til seigneur Peder Degn, sognefoged i Skærbæk, 
der udbetaler Niels Hansen Nissen resten af obligationens pålydende 
og får dem så godtgjort af Peter Nissen på gården, efter som han er 
istand til det. Denne handel med obligationer var ret almindelig, især 
på Rømø, når kaptajner og kommandører derovre havde forstrakt folk 
på fastlandet med penge. De gik fra hånd til hånd, så skyldnerne til- 
sidst næsten ikke vidste, hvem deres kreditorer var.

P. Degn fik iøvrigt ikke den sidste rest af obligationen, 140 rdl. cour., 
udbetalt før i 1842 — et af vidnesbyrdene om, hvor sent det gik med 
at overvinde de fattige tider for landmanden i 1820erne, siden stats
bankerotten i 1813.

Den ældste halvbroder Iver Hansen (Nissen, skønt døbt Timmer- 
mann) får sin arv endnu senere, idet hans kvittering for de 100 rigsd. 
cour, eller 160 rigsbankdaler sølv, og tilladelse til deres udslettelse i 
skyld- og panteprotokollen, er dateret Toftlund den 19. marts 1859.

Peter Nissen blev gift i 1819 med Cathrine Knudsdatter fra Søn- 
dernæs, med familienavnet Winter (død 1869). De fleste af deres 
børn dør i en ung alder, undtagen en søn Knud Andersen Petersen, 
og en datter Abelone, der bliver gift med gårdmand og kromand 
Iver Simonsen Møller i Ullemølle. Datteren Abelone får fra sit hjem 
4800 rigsdaler, hvoraf halvdelen bliver stående i gården, rentefri og 
uopsigelig, så længe faderen og moderen lever, medens de andre 2400 
rdl. kun er uopsigelig i syv år fra Mortensdag 1855 — med 3 procent 
renter. Abelone Møller, der bliver enke, kvitterer den 4. juli 1871 for 
modtagne 2400 rigsdaler med alle renterne, og i 1880 erklærer hun, at 
hun nu har modtaget alt, hvad der iflg. faderens bestemmelse kan 
tilkomme hende, og bevilger derfor delering i skyld- og panteproto
kollen. Til vitterlighed underskriver Peder Jessen Hjuler i Åved. — 
Iver Simonsen Møllers og Abelones Efterslægt lever endnu i Spandet 
og Skærbæk sogne.

Til fuldstændiggørelse skal endnu tilføjes, at Nis Petersens yngste 
datter Maria Cathrine Warming (Nisdatter), der var født i Rejsby 2. 5. 
1793, blev gift med Godske Hansen, bonde i Møgeltønder. Han køber 
gården Kjepslund ved Gasse, der efter hans død 1852 bliver delt imel
lem hans 2 sønner Hans Jakob Hansen, der bliver på stavnen og ejes 
endnu af dennes søn Godske Hansen og hustru Laura Elsine f. Thyssen. 
Deres søn Jens Thyssen H. driver nu gården. Til den anden søn Chri
stian Lauritzen Hansen bliver der bygget en ny gård lidt nord for det 
gamle hjem. Her bor sønnesønnens enke Olga Hansen, født Hansen 
fra den gamle gård.

Knud Andersen Petersen, der var født 1827 (t 1889), får Ullerup- 
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lund i fæste 1855 og bliver gift med Mette Lassen fra Normsted, født 
1834, død i Skærbæk 1908. Deres eneste lille dreng Peter Nissen Peter
sen mister de 1858, IV2 år gi. Det bliver datteren Cathrine, født 1861, 
der arver Ulleruplund. I sit ægteskab med Johan Joachim Breckvoldt 
Jacobsen fra Århus, der var handelslært, og blev prøjsisk undersåt 
1889, var der ingen børn, hvorfor Cathrine Jacobsen overdrog gården 
til sin fætters søn Knud Petersen Hansen fra Blanke, der blev reven 
bort af døden efter en kort sygdom, kun tyve år gi. Med denne sin 
gudsøn havde Cathrine Jacobsen planlagt den unge ejers uddannelse, 
de forstod begge, at en ung landmand trængte til kundskab og højskole
ophold. I deres velmagsdage holdt Jacobsen og hans hustru adskillige 
møder i deres store sal på Ulleruplund, hvor der lød dansk og kristelig 
tale til en indbudt kreds. De var begge med til at oprette frimenig
heden i Skærbæk og støttede alt dansk folkeliv og menighedsliv med 
trofasthed indtil deres død.

På Ulleruplund var der ikke mange minder fra fortiden. 1865, den 
20 juli, klokken 2 nat, slog lynet ned i gården, og ilden fortærede om
trent alt. Nogle enkelte papirer og noget sølvtøj blev reddet. Der var 
72 fag hus, stuehuset udgjorde den nordre længe af gården, der den 
gang lå noget til øster, lavere nede, hvor indtil for få år siden et gam
melt træ på marken kendetegnede pladsen, hvor gården lå. Den blev 
efter branden flyttet noget længere mod vest, højere op, og har nu 61 
fag, stuehuset i syd. Det gamle træ er for nogle år siden blæst om.

Det er vemodigt at stå ved en uddød slægts hjemstavn. Men minderne 
om de henfarne slægters liv og virke vil leve en tid endnu. Og som 
det kgl. danske landhusholdningsselskab hædrede Nis Petersen med 
dets médaillé, således modtog den sidste mand på gården, J. Jacobsen, 
en smuk sølvgave fra det danske hedeselskab for sin aldrig trættende 
virksomhed i plantningssagen. — Ære være deres minde. —
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En god Slægtsbog.
Af Cl- Eskildsen-

Slægtsforskningen drives i Dag saa ivrigt som aldrig før. 1 tidligere 

Tider var det kun Adelen og enkelte meget »fine Familier«, der søgte 
at faa deres Anerækker i Orden, i Dag har Interessen grebet alle. Dette 
er ikke blot et Tidens Tegn paa, at Slægterne paa Bondegaarden og i 
Smaahjemmene føler sig lige saa gode som de tidligere priviligerede 
»fine«, det er ogsaa i -anden Henseende et Tidens Tegn. Naar alt truer 
med at blive Kaos, søger man instinktivt faste Holdepunkter, og det 
fasteste midt i almindelig Forvirring er Slægtens Kæde af Mænd og 
Kvinder, der i Opgang og Nedgang trofast røgtede Arbejdet med Hjem
stavnens Jord og gav Sundhed og Kraft, Livsmod og Fremtidshaab 
videre til Efterslægten.

En ivrig Slægtsforsker foreslaar i et Brev til mig, at vi Sønderjyder 
skulde samle alle de sønderjydske Slægter i let tilgængelige Oplysninger. 
En skulde have til Opgave at bearbejde Slægten Juhl fra x-by, en anden 
Slægten Nissen fra y-by o. s. v. Arbejdet er ikke uoverkommeligt, naar 
der er nok om det, og naar det bliver organiseret. Vi kan faa Hjælpere 
nok blandt de gamle og yngre interesserede Landet over, gamle Præster 
og Degne, interesserede Bønder og andre. Man kunde, skriver han, 
f. Eks. begynde med at filme Dødsprotokollen fra Felsted, der giver 
saa udmærkede Oplysninger, og saa efterhaanden lade de andre følge 
efter. — Jeg lader dette Forslag gaa videre til Læserne.

* * *

Mange arbejder med Slægtsforskning, men kun faa er i Stand til 
at fremlægge Resultatet i en trykt Slægtsbog. Det skal derfor paaskøn- 
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nes, at Slagteridirektør Hans Johansen i Aabenraa har ofret Penge 
paa Udgivelsen af en meget smuk Slægtsbog: »Nogle Oplysninger om 
Hans Johansen og Hustru Fru Trinekes Slægt«. (Aabenraa, 152 Sider).

Hans Johansen skal dele Æren med Museumsinspektør Jens Frost, 
der har udført Arbejdet med at samle og sammenstille Oplysningerne. 
Hr. Frost har derved som Fagmand vist de mange Slægtsgranskere, 
hvorledes en saadan Slægtsbog skal sættes op, saa de enkelte Billeder 
er klare og Orden og Oversigt bevaret.

Om Indholdet skal der naturligvis ikke meddeles nærmere, thi deî 
hører Privatlivet til. Men Direktør Johansen har forhaabentlig ikke 
glemt at deponere Eksemplarer i Landsbiblioteket og Landsarkivet, 
saa interesserede kan laane dem der.

Bogen interesserer ikke blot de mange, der kender Hans Johansens 
og Hustrus Slægter; den interesserer alle de mange, som arbejder med 
at faa Rede paa deres egne Aner; den er en nyttig Vejledning for alle, 
der gerne vil vide, hvorledes Stoffet skal sættes op.
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Sønderjydsk Teglindustri
Nordre Fasanvej 217 - København N, 
Telf. C. 4520 — Taga 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør
Alle Bygningsartikler

Forlang Gulvtæpper 

fra

Sønderjydsk Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY

Højer

De Forenede Teglværker ved Aarhus. Aktieselskab
Tlf 64h. Kontor\ Parkallc 1$, Aarhus. Tlf 6444.

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab

HORSENS Telefoner: 207 - 807 - 808

Graasten 
Teglværk

GRAASTEN

Restaurant

ßryggergaarden - Odense
Byens bedste Spisested

D. I. S.
Skal man til og fra

Sønderjylland
benytter man

Sydfynske Jernbaner
Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø) 

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon
trollens selvvirkende Kontrol.

Antager Frøavlere

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK 

f 13
Telefon Pindstrup j

Aktieselskabet
Dampmøllen Victoria

Odense

Rio Radiatorer
Ribe Centralvarme- 
Komfurer
Ribe Centralvarme-Kamin 
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer
A/S Ribe Jernstøberi 
Ribe Telf. 261 (2 Linjer) 

Grundlagt 1848

Eriksen & Christensen
Aktieselskab

Korn og Foderstotfer Esbjerg

Poul Pedersen 
Landsretssagfører

Vejle
\ Ja- men. \

\ smager bedst \
\ C*rl ScfMplar, Kbhvn. Etbl.1095. y

A/s ALFRED BENZON
Halmtorvet 29. Central 194.

KØBENHAVN V.



ii i • Kostskole IHaslev Gymnasium -
Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Henvendelse til

Peter Kæstel, Rektor. Haslev.

Gymnastikhøjskolen
i Ollerup 

Højskole for Mænd fra 3. Novbr. til 30. 
Marts med Lederuddannelse i Gymna
stik, Svømning, Idræt, Boldspil og Rid
ning. Skoleplan med Oplysninger - 
ogsaa om Amtsundcrstøttelse og Hjælp 
fra Elevforeningen - ved

NIELS BUKHStenhus Kostskole
HOLBÆK 1 ^e^tor Svend Larsen

ï a ri pinn ri Landbrugs- og LudClulUnQ Mælkeriskole, 
Brørup St.

5 Mdrs. Landbnigskursus Nov.-Marts
9 - do. Novbr.-Juli
8 Mælkerikursus Sept.-April
Uddannelse af Kontrolassistenter.

J. C. Overgaard.

Vordingborg Husmoderskole
Nyt Kursus begynder 4. Maj og 4. November 
Barneplejeafdeling — Elektrisk og aim. Køkken — 
Kjolesyning.

VALBORG OLSEN. Vordingborg. Telefon 275. A Ï C Husholdningsskole A L U SØNDERBORG
5Mdr.s Kursus fra 4. Novbr og 4. Maj 
Grundig praktisk og teoretisk Under
visning i al Husholdning, Stuepige
gerning, Syning, Vævning og Have
brug. Understøttelse kan søges. Spe
cielle Vævekursus paa 1-10 Maaneder 
paa gode Betingelser.
Tlf. 970 y Johanne Hansen.

A/S AUerups nye Maskinfabrik
Odense

Kedler, Jernkonstruktioner.

Oscar Christensen
Kolonial en gros

Kolding — Varde — Haderslev — Aabenraa
Snoghøj

Fredericia.
3 Maaneders Sommerskole.
3 — Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

BRUUN & SØRENSEN AS
Kgl. Hofleverandør 

grundlagt 1893 
INGENIØRFOR RETNING 

Varme - Sanitet - Gas - Vand - Elektricitet
AARHUS KØBENHAVN
Kannikegade 18 Niels Ebbesensvej 20
Tlf. Nr. 4362 - 4363 - 4364 Tlf. C. 5036

Graasten Husholdningsskole
m. Barneplejeafdeling

5 Mdrs. Husholdningskursus 
begynder 4. Maj og 4. Novbr. 

Plan sendes.
Olga Reppien og Ebba Drewes.Køb dansk Arbejde!

Carl M. Cohr’s

Sølvvarefabriker Akts.

Fredericia

Haderslev linls aul. Desiralilloosaoslall
Telefon Hammelev 32.

Selvdøde og syge Dyr afhentes overalt i Distriktet.

\O A J HH“’Redskaber
4 H^stleer, Spader, Grebe og Forke,

Roehakker, Haveredskaber
... tç. £-■„ 0 A N A - Redskaber forener Lethed 

med Styrke og leveres under Garanti 

WdPw Al* Bror. Brlncker 
flgggg ** Grejsdal Hammerværk pr. VejleIBI Grundlagt 1867

Forlang

Mogensen & Hessmi’s
Vaskestoffer, Hvidevarer, 
Sengeartikler, Floneller 

hos Deres Manufakturhandler.
Garanteret

sol- og vaskeægte Farver. 
Bemærk 

det plomberede Garantimærke. 
Vælg det bedste -- det gør vi.


