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22. AARG.

Sønderjydsk Teglindustri
Nordre Fasanvej 21 y - København N,
Telf. C. 4520 — Taga 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør
Alle Bygningsartikler

A. R. KJÆRBY A/S

De Forenede Teglværker

ved Aarhus. Aktieselskab
Tlf. 64.4. Kontor'. Parkallé I5, Aarluts. Tlf. 6444.

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

HØJER

*

Graasten
Teglværk

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab
HORSENS

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Telefoner: 207 - 807 - 8''8

GRAASTEN

Restaurant

Bryggergaarden - Odense

Frøcontoret

Byens bedste Spisested

(for undersøgt Markfrø)
(Grundlagt 1887)

KOLDING

Skal man til og fra

Sønderjylland
benytter man

Sydfynske Jernbaner

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK
Telefon Pindstrup j1 13

Aktieselskabet

Dampmøllen Victoria
Odense

Leveringer under Statsfrøko n
trollens selvvirkende Kontrol
Antager Frøavlere

Rio Radiatorer
Ribe CentralvarmeKomfurer
Ribe Centralvarme-Kamin
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer

A S Ribe Jernstøberi
Ribe Telf. 261 (2 Linjer)
Grundlagt 1848

Tapetfabriken „FIONA“

Nordisk
Trikotagefabrik

FAABORG

Haderslev

Thisted
Uldspinderi & Tæppefabrik A/S

Midtjyllands Ægeksport

Aktieselskabet

ved A. Tornvig-Jensen.
BRANDE
Telefon 84 og 185

Brunkul købes og sælges.

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABR1KER
KØBENHAVN F.

„CIMBRIA“
Tømmerhandel A/S
Aabenraa
Trælast - Bygningsartikler
Støbegods
Tlf. 2006 - 2007 - 2008

Tønder Landmandsbank A/s
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns
Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Sparekassen i Nykøbing paa Falster
Indskudskapital ca. 41 Mill. Kr.
Reserver ca. 4 Mill. Kr.
Telefon 216

Landbostandens
Sparekasse
Nykøbing F.

Tlf. 197-1197

Aktieselskabet

STRUER BANK
STRUER

Graasten Bank A|s

de

Kontortid 9—12 & 2—4
Lørdag 9—1
GRAASTEN

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn
HOBRO

Telefon 13

—

Aktieselskabet

for Hobro
og Omegn

ßanfeen

Banken for Skanderborg og Omegn

Sparekassen
for Haderslev Byes Omegn

Kontortid 10—3 Telefon 516, 517 og 518

Telefon 2133, 2 Linier.
Postgiro 8356.
HADERSLEV.

Skanderborg

(Sparekassen for «Svencttaergr
cg Cmegn

HorsensLandhobaHk\
Kontortid 972-12'/» og 27»-4'/»
HORSENS

Svendborg

Sparekassen for Randers By ug Omegn
Kontortid 10—1 og 3—5
„Telefon 3310 (4 Linier).“
Randers

Sønderjyllands Kreditforening

A/s FAXE KALKBRUD

Den lollandske Landbo
stands Sparekasse

Haderslev

Telefon Central 9123

Frederiksholms Kanal 16

JORDBRUGSKALK

97 pCt. kulsur Kalk i Varen, som
den leveres - ca. 100 pCt. passerer 1 mm Sigte
II

1

P

•

Haslev Gymnasium -

Kostskole
fOrDre„ge

Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Henvendelse til
Peter Kæstel, Rektor. Haslev.
BRUUN & SØRENSEN A/S

NAKSKOV

Stiftet 1870

Indskudskapital ca. 61,0 Mil .
Reserver ca. 3,8 Mill.
Kontorer i: Maribo - Birket Dannemarre - Stokkemarke.

Aktieselskabet

Landbobanken i Skive

SALLING BANK
Kontortid: 9—12 og 2—5
Lørdag 9—2.
Telefon 700 . Skive.

Kgl. Hofleverandør
grundlagt 1893

Aktieselskabet

INGENIØRFORRETNING
Varme - Sanitet - Gas - Vand - Elektricitet

Handels- og Landbrugsbanken

AARHUS
Kannikegade 18
Tlf. Nr. 4362 - 4363 - 4364

KØBENHAVN
Niels Ebbesensvej 20
Tlf. C. 5036

Silkeborg
Telf. 1024 (4 Linier)

Historisk Samfund for Sønderjylland

udgiver „Sønderjydske Aarbøger“ III. Række, og
„Sønderjydsk Maanedsskrift“.

Redaktionsudvalg for „Sønderjydske Aarbøger" bestaar
af Lausten-Thomsen, Hans Lund og Johan Hvidtfeldt,

Lausten-Thomsen og Cl. Eskildsen danner Redaktions

udvalg for „Sønderjydsk Maanedsskrift“.

Medlemsbidraget er 5 Kroner aarlig eller mindst 100
Kr. én Gang for alle. Medlemmerne modtager „Sønder

jydske Aarbøger“ gratis. „Sønderjydsk Maanedsskrift“
kan bestilles hos Posten og koster 1 Kr. 65 Øre fjerdingaarligt.

I Boghandelen eller bestilt hos Cl. Eskildsen

koster det 1 Kr. 50 Øre frit tilsendt. Indmeldelser i Histo
risk Samfund modtages af alle Bestyrelsesmedlemmer.

Opkrævningen af Medlemsbidraget sker ved Tilsendel
sen af 1. Halvbind af Aarbøgerne.

Ældre Aargange af „Sønderjydske Aarbøger“ kan, for
saa vidt de haves, faas mod Betaling af tilsvarende

Medlemsbidrag : 5 Kr. for en hel Aargang, 2 Kr. 50 Øre
for et Halvbind + Porto.

Ogsaa Festskriftet til H. P. Hanssen faas af Medlem
merne for 5 Kr. + Porto, saa vidt Oplaget rækker.

1. Februar 1946.

Danevirkes Ødelæggelser i sidste Krig
Af Arkæolog Søren Telling.
I de sidste Maaneder af Krigen er der sket skandaløse Ødes»
læggelser af Danevirke.' Med forklarende" Tegninger søges her
givet en Fremstilling i Enkeltheder fra et teknisk Standpunkt af,
hvad der er sket — og hvad der kunde være sket, om ikke de
ødelæggende Magter var standset og* de vilde Dyr tæmmet i Tide.

Ser man paa Tegning 1, finder man Danevirke som en tyk sort Linie
fra Vest mod Øst og paa Midten bøjende af mod Nordøst. Foran den
egentlige Danevirkevold findes Kograven, en snorlige, ca. 7 km lang
Vold med en spids Grav foran.
Ved Anlæg af Flyvepladser blev hele den midterste Del af Kograven
sløjfet, efter at dog Museet i Kiel havde haft Lejlighed til at foretage
omfattende Gravninger, inden Sløjfningen foretoges.
Da Flyvepladsen i 1943 stod foran en betydelig Udvidelse mod Vest,
var baade den gamle Hærvej og Kograven i yderste Fare. Det lyk
kedes dog i sidste Øjeblik at faa fredet den vestlige Del af Kograven
— fra Hærvejen og vesterud. Flyvepladsen strækker sig nu helt ud til
Lille Rheide. Alle Gravhøje paa dette Omraade maatte forsvinde eller
blev hulet ud paa den groveste Maade og brugt som Kanonstandplad
ser for »Antiluftskyts«. Det har jo vist sig, ogsaa i Jylland, at den
tyske Værnemagt aldrig saa sig i Stand til at rode en Bunke Jord
sammen, naar de vilde bruge en saadan — nej, de udsøgte sig altid
en eller flere Gravhøje, som de saa omhyggeligt ødelagde, oftest uden
først at spørge eller advisere de landskabsbeskyttende Institutter. Da
Krigen begyndte at blive alvorlig for Tyskerne, blev de mere og mere
hensynsløse overfor alle landskabelige og arkæologiske Værdier. Ko
graven, som var fredet af selve Himmlers »Ahnenerbe«, blev ogsaa
mishandlet. Luftværnsartilleriet fra Flensborg ankom og byggede nog
le Barakker ind i Volden og satte Kanoner op i Voldkronen, hvor de
byggede hele Fæstninger. Nede i Graven indrettedes Latriner og en hel
Række Kaninhuse til Soldaternes Forsyning med Ekstraforplejning.
Jeg indfandt mig tilfældigt paa Gerningsstedet og fik Lejlighed til at
nedlægge Protest og tage nogle Billeder af Skandalen. De paagældende
Steder er i Tegning Nr. 1 markeret med et Kryds.
Langt værre gik det dog selve Danevirke I November 1944 beg nclte
»Partiet« at ineressere sig for Danevirke, selvfølgelig uden at indhen— 21
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te blot saa meget som et Skøn af de Sagkyndige ved Provinsen SlesvigHolstens Museum. Man lagde sammen med »Festungsbaustab Hu
sum« en Plan til et System af Pansergrave tværs over Slesvig paa det
smalleste Sted, og selvfølgelig vilde Danevirke ikke ved en saadan Plan
kunne lades ude af Betragtning. Selvfølgelig maatte ingen, ej heller
Værnemagten, angribe saa vigtige Oldtidsminder som Danevirke
uden først at raadføre sig med den af Staten indsatte Kontrolinstitu
tion for disse Objekter, i dette Tilfælde Professor, Dr. G. Schwantes,
men da henimod Krigens Slutning »Partiet« fik mere og mere Magt
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over Hæren og alt andet iøvrigt, blev Hensynsløsheden samtidig til
svarende større i alle Forhold. Museet i Kiel blev i Tilfældet Danevir
ke aldeles ikke spurgt, saa det var et rent Tilfælde, at det lykkedes at
gribe ind, inden Skandalen var fuldbyrdet i hele sin Udstrækning.
Tegning Nr. 2 viser Danevirkes Profil med indtegnet projekteret
Arbejdsprofil for de brune »Fæstningsbyggere«. Ligesaa er indtegnet,
med en svagere punkteret Linie, den Arbejdsprofil, som man endelig
lod sig nøje med. Vil Læseren nu prøve paa — blot i Aanden — at led
sage mig paa en Tur langs det skamskændede Danevirke, skal jeg for
søge at beskrive de anrettede Skader. Vi vil begynde Vandringen ved
Kalegat — Røde Kro — og gaa mod Vest. Thi det lykkedes mig at
forhindre Ødelæggelsen af Volden fra Danevirkes Sø til lidt vest for
Røde Kro.
Vi staar ved Hærvejens Gennembrud af Danevirke og ser mod Syd
— langs ad Hærvejen — den er brolagt og asfalteret, ødelagt, men det
var jo ikke den, vi skulde se paa — altsaa ser vi mod Vest og begynder
vor Vandring.
Kroens Have er gennemskaaret af Pansergraven, 4 Meter bred og
3 Meter dyb — fuld af Vand til Randen, men Danevirkevolden ligger
ca. 30 Meter fra den Grav, som her blot har ødelagt en gammel Have
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og Kromandens Svinestald samt en lille Plantage bag ved Haven. Ca.
100 Meter længere mod Vest kommer vi til det Sted, hvor Snit 21a ved
Haseloff gennemførtes i 1936. Her er saavel Valdemarsmuren som
Margrethes Kampestensmur frilagt og staar klart og anskueligt som
et engang smukt, arkæologisk Gravresultat. Dette Sted forsynedes
i 1944 med en hæslig Barak inde i Udgravningen. Denne Barak er ca.
12 Gange 4 Meter i Grundflade og bygget af Træ. Fra Barakken fører
en i Volden indgravet Trappe op til Voldkronen, vest for Udgravnin
gen, hvor en Lyskaster blev opstillet, dvs. indgravedes i Voldens el
lers ubeskadigede Krone. Endvidere anbragtes nogle 3x2 Meter store
og 1,5 Meter dybe Skakter som Beskyttelse for Mandskabet. Jorden
omkring Lyskasteren er kastet op i en Vold eller Brystværn, og Grun
den er brolagt med Sten fra Teglmuren og Kampestensmuren. En Sti
eller Trappe fører fra Lyskasteren ned til Valdemarsmurens Krone,
der anvendes som Løbebro for Mandskabet ved Lysmaskinen, der var
opsat i en i Voldkronen indgravet Barak øst for Snit 21a. Her er end
videre nedgravet i halv Højde et Redskabsskur 6x2 m. Et Kabel før
tes fra Lysmaskinen til Lyskasteren ovenpaa Kampestensmuren, selv
følgelig ikke uden Nedramning af »passende« Pæle i Murens Krone.
Endvidere gravedes en dyb Latrinkule i Voldkronen, 1X1X1^ Meter,
og en Retirade byggedes heroverl Længere mod Øst gravedes et stort
Hul, der var beregnet til Affaldskule.
Stedet, som før var Valfartssted for utallige Danske, ligner nu en
forladt Nybyggerby i Alaska eller Lossepladsen i Kastrup.
250 Meter længere mod Vest træder saa Pansergraven ind under
Danevirkes Voldskrænt. Man betragter hosstaaende Tegning, som i
Profil viser Volden og den brutalt i Forskraaningen indgravede Panser
grav. Valdemars Teglmur er overalt blottet. Fundamentet, som bestaar
af Kampestensunderlag med Kalk, er hugget af lige ved Murens Fod.
Før havde dette Fundament et Fremspring paa ca. 30-40 cm fra Muren.
Denne hæslige Operation er skaanselsløst foretaget fra Kalegat ved
Røde Kro til 400 Meter vest for Vejgabet, hvor Vejen gaar igennem
Volden paa Lille Rheide, altsaa hele det skønneste og bedst bevarede
Stykke af Danevirke — en Strækning paa over 2 km. Paa hele denne
Strækning er Voldens Forside paa det grusomste skamskændet. Mæg
tige Brokker af Muren er væltet ned i Pansergraven. Mursten og Kam
pesten i Tusindvis er revet ud af den gamle Vold og ligger nu i sørgeli
ge Hobe langs Graven og oppe i det sydlige Brystværn, som indeholder
den fra Pansergraven opkastede Jord. Det er et sørgeligt Syn, hjærteskærende i al sin Brutalitet. Jeg mindes ingen Sinde og intet Steds at
have set noget lignende i Retning af hensynsløs og grundig Ødelæg
gelse af landskabelige og historiske Værdier.
Nu maa vi bestige den gamle Vold og betragte de Skader, som
Fæstningsbyggeriet har afstedkommet. Først møder vi helt oppe i Vol
dens Krone nogle runde Huller, ca. 2 Meter i Diameter og ca. 1 Meter
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■dybe. Det er Standpladser for Maskingeværer, som Politisoldater fra
Bayern gravede, da de skulde bevogte de 9000 Mand og beskytte de
400 Politiledere, der optraadte som »Bygherrer«. Der er saadanne 8
Huller i Volden, inden vi naar Ellingsstedvejen.
Ankommet hertil møder der os en ny og uhyggelig Overraskelse.
Vejgabet er gjort bredt — ca. 50 Meter, og i Stedet for den gamle Volds
Jordmasser ser vi nu et Hus — et stort, gult, vinkelbygget Hus i een
Etage med rødt Tegltag. Huset er trods vedholdende Protester fra
Professor Schwantes opført i Aaret 1942-43 af »Luftwaffe«, og tjente
som Depot for Meldemateriellet. Klart staar det en for Øje, at et De
pot for Meldemateriel (Telefon ogTelegraf) ikke kan bygges andre
Steder end inde i Danevirkevolden, hvor det bryder Billedet netop
paa den krasseste Maade og vidner om Teknikkens og Kulturens enor
me Fremskridt i Modsætning til slige Oldsager som »der Dänen Kla
gemauer«. 150 Meter videre staar der en 22X6 Meter stenmuret Ba
rak gravet ind i Voldens skønt svungne Krone — et Syn, der faar een
til at hive efter Vejret — og dog er der mere endnu — knap 10 Meter
derfra mod Vest er en vældig Betonbunker indkulet i Volden — en
Standplads for en Kanon er det, med Ammunitionsrum og Mandskabs
rum, men uden Kanon (den kom aldrig), thi Standpladsen med til
hørende Barak blev vel kasseret af højere og klogere Myndigheder,
før den overhovedet kom i Brug, men nu bor der Flygtninge fra Ost
preussen i Huset. De sidder i Danevirke, betænk det, Læser!
Hen langs Voldkronen ser man en fortsat Række af Politisoldater
nes Maskingeværhuller, som nu ligger forladte og tomme og i Regn
tiden fulde af Vand, som siver ned i Murværket inde i Volden.
Vi kommer nu til Vejgabet ved Kurborg. Her træder Valdemarsmuren frem. Paa store Strækninger velbevaret og sært skøn at se inde
i Jordvolden. Lige ved Vejen er der fjernet saa meget af Højen, at
Kampestensmuren viser sig i al sin Vælde, og her har nu Flygtninge
og Bønder i Forening taget sig for at fuldende Nazisternes Værk. Vel
sker det ubevidst og i Mangel paa Omtanke, men de omboende Bønder
og Flygtninge benytter Danevirke som Affaldskuler og Losseplads.
Den 12. September i Aar var jeg dernede og maatte konstatere, at Sten
er kørt væk, Jord er fjernet (Udbedring af en Vej) og Graven flyder
med Blikskrammel, gamle Cyklehjul, gammelt Tagpap, Traadvæv og
andet Ragelse. Gangstier anlægges over Graven ved, at man rager et
Læs Sten ud af Muren og kaster dem ned i Graven, saa er der Vej,
og det er ogsaa Hovedsagen.
Gaar vi videre og følger den store Voldbue, finder vi atter en Række
af de forladte Maskingeværhuller, fire paa hver Side af Knækket og
omhyggeligt gravet ned i Voldkronen og nu forladt. Ydermere findes
der paa spredte Steder i Voldkronen et Antal Barakker, mest indgra
vet halvt i Volden og forsyntet med Trapper og Stier fra og til Voldens
Fod samt til Retirader, der ogsaa altid anlagdes i Volden — ingen Sin-
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de ved dennes Fod eller afsides. Endvidere forefindes paa adskillige'
Steder saakaldte Løbegrave boret ind i Voldens Legeme tværs gennem
Teglmur og Kampestensmur, og nu i Færd med at styrte sammen.
Eet er givet, bliver Danevirkes Forfront ikke repareret nu før Vinte
ren, vil intet mere være tilovers af Valdemarsmuren til næste Sommer.
Frost og Sne vil indvirke paa de mange aabne Saar i Krone og Vold
sider, Vandet vil sive ned og Frosten sprænge de sidste Rester af Mu
rene, nævenyttige Bønder vil fortsætte med Bortkørsel af Sten til at
bygge deres Svinestalde med, og andre vil blive brugt som Vejbelæg
ning. Thi ligesaa sikkert, at Politiet her er en sjælden Vare, ligesaa
sikkert er det, at Byggematerialer er vanskelige at skaffe for Tiden, og
saa tager man bare væk af Danevirke efter Behov og efter Forgodtbe
findende. Det haster. Se paa Tegning Nr. 3, som viser den Tilstand, i
hvilken jeg fornylig fandt Dannevirke. Den afviger tydeligt fra Tilstan
den i Tegning Nr. 2, og der er ingen her som er i Stand til at gøre
noget. Den eneste, der kan, vil ikke! Jeg regner med, at en Bevilling
til Reparation (over 100,000 Mark) ikke vil blive givet.
Hvad siger det danske Folk og Frihedsbevægelsen? Naar Grænsen
atter aabnes, vil en dansk Besigtigelse af vort Dannevirke ved Fagfolk
være det, der allerførst skulde foretages.
(»Jyllandspostene, 25. 11. 1945).
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Tønderpræsten Johannes Mathias Dahl
Af Højskolelærer Arne Fog Pedersen.

Et af de ejendommeligste og tillige betydeligste personalhistoriske
Værker, der er kommet i Sønderjylland i vor Tid, er det Værk af
Magstruppræsten Carsten Petersen »Slesvigske Præster«, som i 1938
udsendtes i 200 nummererede Eksemplarer til de nordslesvigske Præ
steembeder. Det hedder her i Indledningsordene til det Kapitel, der
omhandler de danske Præster, at Danmark ingensinde i Historiens
Løb har haft en mere betydningsfuld Opgave liggende foran sig end
i 1850 og de følgende Aar. Den danske Soldat var med megen Hæder
vendt hjem fra Slagmarken; men nu forestod der det danske Folk
et Stykke Arbejde, som i endnu højere Grad end den afsluttende Krig
krævede Visdom, Kraft og Udholdenhed. Det næsten tabte Sønderjyl
land skulde vindes i et fredeligt Samliv med Moderlandet. Af dette
Stykke Genforeningsarbejde fik Præsten sin Part, ikke den ringeste.
En af de ejendommeligste Skikkelser i dette Stykke Genforenings
arbejde var Tønderpræsten Johannes Mathias Dahl. Vel blev hans Ger
ning ikke lang, han døde kun 42 Aar gammel, ej heller i det Ydre naaede han hverken store Embeder eller vidtrækkende Indflydelse, dog
nogle faa Venner havde han, som huskede hans Navn ud over Graven.
J. M. Dahl var mere en Kampens Mand, end han blev Genstand for
den Beundring, som saa mange af hans Arbejdsfæller kunde glæde
sig ved; men han er nok en Minderune værd. —
Det er karakteristisk, at de fleste af de Præster, der blev ledende i
den nationale Kamp, var Grundtvigs Disciple, men en lille Flok finder
vi dog i Sønderjylland, som havde modtaget deres aandelige Paavirkning fra Søren Kierkegaard, ofte ensomme- og stridende Mænd, ofte
upaaagtede af Eftertiden, men lige saa fuldt danske Mænd; til dem
hører ogsaa Tønderpræsten J. M. Dahl.
Johannes Mathias Dahl er født 21. Februar 1819 i Fjaltring Præstegaard ved Lemvig, og allerede hans Barndom og Hjem i disse Egne
vækker Minder fra den Kierkegaardske Slægt. Faderen var en trofast
Præstemand, inderligt sammenvokset med sin fattige Menighed og fast
besluttet paa ikke at forlade den, skønt Kaldets Indtægter var yderst
smaa; han døde 1828, og Enken flyttede med sine to Børn til Roskilde.
Her kom J. M. Dahl til at gaa i Byens Latinskole, hvorfra han blev
Student 1838. Over Disciplene i Skolen hvilede der endnu dengang
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en vis middelalderlig-romantisk Aand og Tone, og mange komiske
Situationer vilde kunne fortælles fra Skolelivet; Dahl fortæller saaledes, at han havde udsøgt sig en Yndlingsplads til Lektielæsning højt
oppe paa Taget over en af Udbygningerne til Domkirken. løvrigt hav
de navnlig Naturfagene hans Interesse, allerede som stor Dreng lag
de han Grunden til de Samlinger, han ved sin Død som Præst i Tønder
efterlod sig.
Religionsundervisningen i Skolen var Tidens sædvanlige rationalisti
ske, men paa Grund af Hjemmets gammeldags Fromhed paavirkedes
han næppe deraf, og han var i religiøs Henseende nærmest et ubeskre
vet Blad, da han efter Studentereksamen rejste til København for at
studere Teologi. Han fik Bolig paa Regensen og levede iøvrigt med
i det Hostrupske og Plougske Studenterliv. Cornelius Appel, der har
skrevet om ham i »Kirke-Kalender for Slesvig Stift 1862«, fortæller,
at Studentertiden vedblev for Dahl at staa i usvækket Glans, og det
gamle København bag Voldene var egentlig det Sted, hvor han helst
ønskede at bo. Men efter to haarde og lange Sygdomstilfælde, som
efterfulgtes af en religiøs Vækkelse, tog Søren Kierkegaard ham fan
gen, og dennes voldsomme Udfald sidenhen mod den officielle Kristen
dom virkede som et elektrisk Stød paa ham.
Efter teologisk Embedseksamen i 1845 fik han forskellige Huslærer
pladser paa Bornholm, Falster og Lolland og i Roskilde; han fik i disse
Aar navnlig paa Ornitologiens Vegne flere Venner, blandt dem kan
nævnes cand, pharm. Th. Schiøtz, der blev Højskolelærer i Rødding
og senere døde som Brygger i Odense (Grundlægger af Albani-Bryggerierne). I Pinseferien 1849 holdt Dahl sin Dimisprædiken; 26.
Maj 1851 kaldedes han til Arkidiakonus (Andenpræst) ved Kristkirken i Tønder, giftede sig i Juli samme Aar med Balthasarine Salicath,
en Datter af Præsten i Haraldsted, og levede som Præst i Tønder til
sin Død.
Der var paa det Tidspunkt tre Præster i Tønder. I Spidsen stod
Hovedpræsten, som i mere end 300 Aar tillige havde været Provst i
Tønder Provsti (undtagen 1787-92, da man havde constitueret Her
redsprovst), dernæst kom Arkidiakonen og endelig Diakonen, som
indtil Sprogreformerne efter Treaarskrigen var ene om at prædike paa
Dansk. Denne Ordning (med tre Præster) var gennemført o. 1729 af
Provst Schrader, der i det hele havde betydet meget for det kirkelige
Liv i Byen, han havde haft personlig Forbindelse med Herrnhutismens
Skaber, Grev Zinzendorf, var Salmedigter, udgav 1731 en Salmebog
og fik de to pietistiske Præster J. J. Arens og H. A. Brorson, den se
nere saa kendte Salmedigter, kaldede til Byen; det var i aandelig Hen
seende en rig Tid med en stærk pietistisk Vækkelse. Senere havde Or
todoksien haft en typisk Repræsentant i Byen i Provst Balthasar Pe
tersen, hvem Nordens ældste Seminarium i Tønder skylder sin Op
rindelse.

— 29

Efter Treaarskrigen bestemtes det ved Sprogreformerne, at der hver
Søn- og Helligdag skulde holdes baade tysk og dansk Gudstjeneste
i Kristkirken, saa det skiftede med henholdsvis dansk og tysk Højmes
se og Aftensang; ogsaa Onsdagsprædikeneme i Hospitalet holdtes af
vekslende paa Dansk og Tysk. Den danske Prædiken tilligemed In
spektionen paa Skolerne, hvor Undervisningssproget ligeledes efter
Krigen ændredes fra Tysk til Dansk, blev overdraget Pastor Dahl;
men kun et Aar efter hans Ansættelse afskedigedes Byens Hovedpræst
Michael Ahlmann, der under Krigen havde kompromitteret sig stærkt.
Den betydeligste af Byens Præster i denne nationalt stærkt bevægede
Tid var dog J. M. Dahl. Hans høje, ranke Skikkelse, smukke, ædelt
formede Ansigt og vækkende Personlighed, hans skarpe Iagttagelses
evne, inspirerende Omgangsform og friske og oprindelige Tale gjorde,
at han vakte Opmærksomhed, hvor han kom frem. Han tilhørte
fra først af ifølge baade Dannelse og Udviklingsgang mere en filoso
fisk end historisk Retning: Poul Møller, J. L. Heiberg og PaludanMüller var hans Yndlingsdigtere, og af Universitetslærere havde han
særlig følt sig tiltrukket af Sibbern.
Da han kom til Tønder, fortæller Cornelius Appel om ham, var han
næsten ganske ubekendt med, ja, havde snarere Fordom imod Grundt
vigs kirkelige Anskuelse og Virksomhed, og det skyldes nok navnlig
det nære Venskab med Appel, der dengang var Seminarielærer i Tøn
der, at han siden blev en varm Ven af begge Dele. Størst Betydning
for hans Skæbne fik dog nok Kierkegaards Optræden 1855, de haarde
Beskyldninger mod »det Bestaaende« rystede ham i hans Indre, og dog
havde Dahl takket være Grundtvig faaet Øje paa, hvad Kierkegaard
oversaa, nemlig at det egentlige er at finde i Guds levende Menighed,
og han følte sig derfor forpligtet til at holde ud i en Stilling, som han
i Grunden var kommet i uden at være sig samme Stillings Betydning
klart bevidst. Med Grundtvig lærte han at forstaa og elske den fri Fol
kekirke og af ganske Hjerte istemte han Fordringen om, at Folkekirken
ikke er Kristi, men Kongens og det danske Folks Kirke.
Dog stod Folkekirken som saadan i sin nuværende Form klarest for
ham i den Kierkegaardske Belysning, hans Udtryk om den fik derfor
ogsaa undertiden en dertil svarende Tone, og hans djærve og ofte
hensynsløse Vidnesbyrd mod det bestaaende skaffede ham flere Gange
Tiltale fra Kirkemyndighedernes Side.
Første Gang var det en Prædiken i Maj 1855, der gav Anledning til
Tiltale; sidste Gang var det en Ytring i April 1859 i en af Byens Sko
ler og en af en Kollega foretagen Konfirmation i Kristkirken nogle
Dage i Forvejen, som Dahl betegnede som ren Komedie. Nu om Dage
vilde man vel næppe have gjort megen Blæst ud af sligt, men dengang
var man mere nøjeregnende. Begge Gange var det Amtmand Reventlow, der satte Sagen i Bevægelse, og anden Gang suspenderede Slesvigs
Biskop 10. August 1859 Dahl fra sit Embede og denne Suspension
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vedvarede, indtil den ophævedes 5. Februar 1861 ved en Appellationsretsdom.
Om end mange i Byen lejlighedsvis havde kunnet føle sig stødt over
hans noget for haarde Udtalelser, følte dog alle, at Dahl havde Ret;
over 100 Mænd fra Tønder indgav til det slesvigske Ministerium Be
gæring om at faa deres Præst igen, og tre Borgere rejste til Lyksborg
for at tale med Kongen om Sagen.
Men allerede da Suspensationen hævedes, var Dahl en dødsmærket
Mand; om end ikke Sygdommen har sin Grund i dette Sammenstød
med Statskirken, saa gjorde det dog sit til at fremskynde den endelige
Nedbrydelse af et i Forvejen svagt Helbred; 12. December døde han
og begravedes kort før Jul fra Kristkirken i Tønder, hvor Pastor Sonne
fra Møgeltønder holdt Talen over ham.
Pastor J. M. Dahl betød meget for Danskheden i Tønder By, var le
vende optaget af Forholdet mellem Dansk og Tysk efter Treaarskrigen
og var ved Siden af Cornelius Appel og Chr. Siegfred Ley den drivende
Kraft i »Klosterpolitikken«; men for Tilslutningen til hans Præsteger
ning var hans afgjorte danske Holdning i en By som Tønder med det
ret store tyske Borgerskab nok oftest en Hindring; Cornelius Appel
fortæller i sin Levnedstegning af Dahl, at han ofte mødte den Ytring
om Præsten: »Ja havde den Mand ikke været saa dansk, da vilde man
ge have sluttet sig til ham«.
I en Mindesang af Thurah over denne ædle og retlinede Præsteskikkelse fra det gamle Tønder hedder det til Slutning:

Der stander en Blomst i Guds Urtebed,
den Blomst er du;
før havde du Trængsel, nu har du Fred,
selv for Dødens Gru.
(»Vestkysten«, 5. 5. 1945).

Ved Billedhuggerindens Død
Af Pastor J. Jørgensen, Skærbæk.

Så er den store danske billedhuggerinde fru Anne Marie Carl Niel
sen, det store rige menneske, stærk i ånden, sovet ind efter en lykkelig
kunstnerbane med skønne billedværker i sten og bronce både til kirke
huse og kongebolig, mindesmærker og mange hjem.
Mindesmærker som kong Christian IX.s rytterstatue ved Kristiansborg og englehoveddørene på Ribe domkirke kendes af de brede folkelag og fængsler stadig på ny den, der en gang har fået øjet opladt
for denne kunstnerindes selvstændige, lødige arbejder. Og ikke langt
fra Ribe domkirke står dronning Dagmar på slotsbanken i forstavnen
åf det skib, der fra fjærne lande bragte Danmark den rigdom og vel
signelse, som den unge skønne bøhmiske kongedatter blev for kong
Valdemar og hele folket.
Som unge piger kom billedhuggerinden og hendes yngre søster til
Københoved, hvor deres eneste broder Poul Brodersen var forpagter
på den vestligste gård i byen (gamle Posselts). De tre søskende fandt
hurtigt vej til familierne Gram og Skrumsager. J. N. H. Skrumsagers
havde dengang deres hjem på H. D. Kloppenborgs store gård, Bejstrupgård. Samtaler med Skrumsager gav rigt udbytte, og de to unge
søstre var meget optagne af den stærke danske høvding og hans hjem.
Det var fremragende -personligheder, der boede i Københoved, fra
byen kunde der være fem-seks mænd ude på en gang for at holde
folkelige eller landbrugsfaglige foredrag. Intet fremmed var trængt ind
i hjemmene, og byens ungdom var tidligt nationalt vågen. Skrumsager
stod frigjort over for alt fremmed, uforfærdet og rolig i forholdet
til myndighederne, uafhængig af statskirken og den tyske skole. I
Rødding samledes en fri menighed om det gamle evangelium på mo
dersmålet med dansk kirkeskik som i vor moderkirke.
Vi fra Skrumsagers (hvor undertegnede var huslærer) havde gode
timer med de to søstre, levende optagne som de var af dansk og tysk,
af det medfødte folkelige og den gamle bondekultur. Snart samledes
vi i Skrumsagers store sal ud mod haven, snart i forpagter Brodersens
stuer eller omkring dammen uden for hans gård. Der var liv og varme
i de to søstre, dansk åndsliv, og især kunstnernes værker optog dem.
I de tre søskendes hjem, den store, smukke gård »Thygesminde^ i
5. Stenderup ved Kolding, havde faderen holdt tysk huslærer fra Kri32 -

Dronning Dagmar i Ribe
af Anne Marie Carl Nielsen.

stiansfeldt. Faderen, Julius Brodersen, var ude fra Højeregnen, søn af
en kogsinspektør, opdraget på tysk, men børnene på »Thygesminde«
har selv fortalt, at allerede tidligt vågnede der en stille modstand i
dem overfor den tyske undervisning; de følte sig som danske. Som
ung var deres fader bleven greben af det slesvig-holstenske røre og
sluttede sig til friskarerne, men da det endte med nederlag, søgte Julius
Brodersen til Koldingegnen og købte »Thygesminde«. Der fandtes
dengang en del slesvig-holstenske sympatier i de otte sogne, kendte
er navnene Petersen på Dalbygård og Petersen på Højgård (hvorfra
der forresten kom to præstekoner til Nordslesvig, fruerne Dose i Step
ping og Scheel i Abild).
Der fortælles, at da Julius Brodersen engang i krigen under flugten
tyede ind i en bondegård, tog mejersken sig af ham og skjulte ham
for forfølgerne. Efter fredslutningen opsøgte han mejersken, der havde
reddet ham, og hun blev hans hustru, en dygtig husmoder på den smuk
ke ejendom i Stenderup. Hendes navn var Frederikke Gylling fra Lin
trup sogn.
Fra barn af var det Anne Marie Brodersens lyst at modellere, og
på den store gård fandtes der modeller nok iblandt husdyrene, især
dyrkede hun kalvene. Hendes praktiske Fader syntes ikke rigtig om
datterens tilbøjeligheder, men hun fik da lov til at gå på snitte- og
tegneskole i Slesvig by, senere fik hun uddannelse i København under
billedhuggeren, professor Såbye, og da hun efter en udstilling på
Charlottenborg fik nogle værker godt solgt, udbrød hendes fader:
»Men du får jo mer for dine kalve end jeg for mine!«
Under søstrenes ophold i Københoved indtraf dyrlæge Grams 2.
giftermål (med Dorte Dall), og den unge billedhuggerinde sendte en
lille kalv, der med det ene bagben klør sig bag øret, som brudegave til
dyrlægens; beundret af os alle. På Bejstrupgård opdagede kunstner
inden Skrumsagers gamle store gedebuk, og den kunde hun ikke staa
for. Den måtte frem som model. Den mellemste søn på gården, deni
tidligt afdøde Asbjørn Skrumsager, skulde have været modelleret
sammen med bukken, men skønt hans skikkelse egnede sig fortrinligt
hertil, blev det ikke til noget.
■<
Mange år gik hen, før jeg mødtes med de tre søskende igen, og på et
sted, som ingen kunde have tænkt sig. Billedhuggerinden var da ble
vet navnkundig og gift med den unge tonedigter Carl Nielsen fra
Fyn.
Hver for sig havde de fulgt hinandens værker og følt sig tiltalte
af dem, og da de personlig mødtes, blev de hurtigt enige om giftermål.
De kunde værdsætte hinanden som kunstnere og som mennesker, og
deres Smag for et hjems skønhed og særpræg faldt sammen. Ikke så
underligt, at der har løftet sig røster i bladene for at bevare dette
hjem, som det står — bedre mindesmærke kunde ikke rejses for dette
ægte kunstnerpar. Carl Nielsen havde et åbent Øje for det smukke
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og ejendommelige i de hjem, hvor ægteparret kom, og han udtalte sig^
derom. Nogle gamle sjældne billedskærerarbejder fra den bedste re
næssancetid tilfaldt de to søstre efter en slægtning af deres fader, Hans
Brodersen, der ejede en gård ude ved åen ved møgeltønder. En lille
brudekiste, hvor brud og brudgom stod fint udskårne i dragter fra Fr.
IPs tid, fra 1580’erne, og en stor kiste med fire fyldinger, noget yngre,
tilfaldt den yngre søster. Når hertil kommer en dagligstue i empirestil,
tegnet af, såvidt huskes, arkitekt Mørk-Hansen, over sofaen et maleri
med motiv fra Grækenland, møbelstoffet vævet af en af datidens kend
te gobelinvæversker, og et par udmærkede portrætter af forældrene,
tegnede af Olrik, så har man en forestilling om lægehjemmet i Skærbæk.
Med søsteren Lucie Brodersen besøgte de deres fætter, læge Niels
Petersen, der i Skærbæk og langs vestkysten havde skabt sig en udbredt
praksis og vundet almindelig yndest blandt store og smaa både som
læge og menneske. Hans gamle moder, enke Maren Jørgensen, f. Gyl
ling, fra Foldingbro, hvor hendes tidligt afdøde mand Peter Jørgensen
havde haft en landejendom, styrede huset for ham og var en elskelig
gammel kvinde med en god forstand og en vis medfødt værdighed.
Både hun og sønnen talte deres hjemegns folkemål.
Også broderen Poul Brodersen gæstede undertiden sin moster og
fætter. Siden vi mødtes i Københoved, var der foregået et kristeligt
gennembrud hos Poul Brodersen, først ved forbindelsen med indre
mission; senere vandt han klarhed og indre fred ved tilslutning til den
katholsk-apostoliske menighed, der havde en afdeling i Kolding. Han
gjorde alvor af sin religiøse overbevisning om Herrens nærforestående
genkomst og gav afkald på sit dejlige barndomshjem og købte en min
dre landejendom ved Kolding, for at den jordiske optagethed ikke
skulde hindre; ham i at følge Herren, når timen kom. Her boede han
med sin familie og tjente Guds riges sag med dyb alvor.
Men søstrene forstod ikke broderen, og de kunde ikke tænke på at
skille sig ved »Thygesminde«. De overtog gården sammen, men van
skelighederne for dem med gårdens drift blev så store, at de til deres
sorg måtte afhænde den. En tid efter alle disse oplevelser for de tre
søskende traf jeg Poul Brodersen i toget, og vi fulgtes ad et langt styk
ke. Jeg kunde ikke lade være at sige til Brodersen: »Hvor er du bleven
mild og glad, siden vi sidst sås!« Han svarede: »Således må et men
neske blive, når det rigtig kommer Herren nær.«
Da frk. Lucie Brodersen havde ægtet sin fætter lægen, kom hendes
søskende og gamle moder jævnligt til Skærbæk, hvor jeg nogle år før
havde fået min gerning i frimenighedskredsene fra vestkysten. Ofte
kom vi sammen, og det blev indholdsrige aftener, vi tilbragte i læge
boligen. Det blev altid sent. Vi var ikke altid enige; dr. Petersen var
slesviger, mere interesseret i den gamle slesvigske bondekultur end
dansk åndsliv. Vi stredes ofte om tysk og dansk. Engang, da jeg sam
men med den mellemste af Skrumsagers sønner havde talt på Eskær,
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sagde dr. Petersen til mig: »Når en taler herfra bruger sin egns fol
kemål, bliver det ham, der står med palmer i hånden, selv om den anden
taler nok så godt.«
Et dansk værk, som dr. Petersen aldrig blev træt af at gennempløje,
var »Tidsskrift for kunstindustri«, 1885-97, udgivet af C. Nyrop. —
Fru Carl Nielsen havde sin faders ansigtstræk, en nordisk kvinde,
lys og åben, medens lægefruen lignede sin moder. Men de kunstneriske
ævner var åbenbart en mødrenearv. Under sit aftensæde i Kolding sad
gamle fru Brodersen og syslede med pålægningsarbejder, klippede
svaner ud af hvidt stof, syede eller klæbede dem på blåt klæde og lod
dem svømme stolt på bølgerne — og ved hver side syede hun en blomst
eller en blomstrende lynggren. Husmoderen på den store gård måtte
samle alle sine kræfter om dagens gærning, men i ensomheden og stil
heden fandt den gamle frue udtryk for sin livlige fantasi i sådanne
småarbejder, som hun forærede slægt og venner. Døtrene fik lov at
lave en udstiling af den gamle moders arbejder, den vakte særlig In
teresse i kunstnerkredse, ejendommelig som den var.
I årene efter århundredskiftet færdedes fru Carl Nielsen jævnlig
på vestkysten. Bronceportene på Ribe Domkirke er nævnte. Statuen
af dronning Dagmar, der lander i Ribe, kaldte ofte kunstnerinden til
vesteregnen. Ved en sådan lejlighed havde jeg det held at komme i
vogn sammen med fru Carl Nielsen. Det blev en god tur, og da jeg ef
ter hjemkomsten udtalte min glæde over rejseselskabet, udbrød en gam
mel mand: »No, det er hind, der har lavet den figur af grevinde danner
ur å æ slotsbank!«
— Når vi står ved dr. Niels Petersens, hans moders og svigerforæl
dres grave på Kolding kirkegård, da melder der sig mange lyse min
der om rige ungdoms- og manddomsdage med den slægt. Det ypperlige
bronceportræt på dr. Petersens gravsten er fru Anne Marie Carl Niel
sens Værk.
(»Flensborg Avis«, 22. 3. 1945).

Hoveriet i et sønderjydsk Sogn
Af Student Hans Thysen, Aaved.
Da man i 1938 afholdt store Festligheder til Minde om 150 Aarsdagen for Stavnsbaandets Løsning, kunde Sønderjyderne med nogen
Ret undlade at fejre denne Tvangsforordnings Ophævelse i Sønderjyl
land. Stavnsbaandet, som i mange Aar lagde et tyngende Aag paa dan
ske Bønder, havde nemlig ikke haft Gyldighed i Slesvig. Stavnsbaandet
kom som Afløser af Vornedskabet og indførtes af Kristian den Sjette
i 1733. Den Forordning som Kongen derved gav, betød, at Bønderne
ikke maatte flytte fra deres Fødesogn fra det 14. til det 36. Aar. Baandene strammedes dog efterhaanden og omkring 1742 kom Stavnsbaan
det til at gælde fra det 9. til det 40. Aar, senere endog fra det 5. Aar.
Formaalet med en saadan Tvangsforanstaltning var for det første at
blive i Stand til at samle en Hær i Riget. Mange Tjenestekarle var
tidligere rømmet fra Godserne, naar de skulde til Krigstjeneste. Men
for Adelen, der dengang havde en Del at sige, var det dog lige saa
vigtigt, at der skaffedes Arbejdskraft til Herremændenes Besiddelser.
Fæstebønderne følte Hoveriet som et haardt Tryk, og gennem Stavns
baandet hindredes de i at drage bort fra Hovarbejdet.
I Sønderjylland havde man paa den Tid en i det hele taget mildere
Hærlov. Man tog derfor heller ikke Stavnsbaandet til Hjælp for at faa
det fornødne Antal Soldater, og saaledes blev det heller aldrig indført
hernede i Hertugdømmerne. Men der var trods alt ikke lige Vilkaar
over hele Slesvig. Der maa skelnes mellem to Slags Bønder. For det
første var der de livegne Bønder i det østlige Slesvig; at de var livegne
betyder, at Herremanden havde Ejendomsret over dem. Det var en
tung Lod at leve under, og Livegenskabet blev først ophævet efter
Stavnsbaandets Ophævelse i Danmark i 1788. I Modsætning til dem
var der saa de frie Bønder i det vestlige Slesvig, Marskbønderne bl. a.
Da Bønderne i Vestslesvig i ret høj Grad har haft en Særstilling frem
for deres Standsfæller i det øvrige Land, kan det være af Interesse at
undersøge et af Sognene i Vestslesvig. Til disse hører Vodder Sogn,
og selv om man ikke umiddelbart kan gaa ud fra, at alle Sogne i den
vestlige Del af Slesvig har været stillet paa absolut samme Maade,
hvad Hoveriet angaar, kan man dog gennem et enkelt Eksempel danne
sig et Billede af, hvad der har været det almindelige i disse Egne.
I en Præsteindberetning om Vodder Sogn fra 1638 nævnes »Holbeck,
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Kongelig Majestæts ennemerck«. I en senere Sognebeskrivelse af Vodder tales der om »den forsvundne Herregaard Hallebæk eller Holbæk«.
Der har altsaa i tidligere Tider været en af Kongens Hovedgaarde i
Sognet, og oprindelig var det saadan, at selve Sognets Bønder, de
saakaldte Ugedagsmænd, et vist Antal Dage gjorde Hovarbejde paa
Hovedgaarden. Senere maatte fjernereboende Bønder ogsaa hjælpe til.
Da imidlertid Sognets Jordegods stort set har hørt under Kronen, er
Hoveriet blevet afløst af de saakaldte Tjenestepenge, og det er sikkert
sket allerede før 1600. Bønderne skulde i Stedet for at gøre Hoveri
betale en vis Sum Penge. Gennem Undersøgelser af Adelsgodser i
Sønderjylland ses det, at Bønderne paa disse Godser ikke har haft
saa milde Kaar. For Eks. ejedes Gram og Trøjborg af Adelen og en
Irettesættelse som Herremanden paa Trøjborg faar af Kongen, viser,
at Bønderne er blevet haardt behandlet. Det er Kristian den Fjerde
der 1607 skriver til Herremanden paa Trøjborg, Godske Rantzau, der
plagede sine Fæstere, at han skulde mindes, at disse Bønder var Men
nesker, endog de var hans Arvetjenere. — Disse Fæstere var jo livegne.
En Undersøgelse fra Aarene omkring 1600 viser først, hvorledes
Sognets Jord har været fordelt. Følgende Opgørelse er fra 1599:
Kronens Gods

til Riberhuus
til Lyomkloster
til Hadersleffhuss
til Capitlet udi Ribe

Summa alle ottinger

ottinger
ottinger
ottinger
otting

6
8
74
1
89

Efter dette er Sognets Jord Krongods, og især Frederik den Anden
købte en Del Jordegods, som han lagde ind under Kronen. For Eks.
er en af Sognets 4 Byer paa den Tid, Aaved, med dens to Helgaarde
og Gods solgt 1586 af Adelsmanden Erich Lange til Engelsholm til
Frederik den Anden.
Paa den Tid har Sognets Bønder været meget heldigt stillet i For
hold til dem i det øvrige Land og især i Forhold til de livegne Bønder
paa enkelte slesvigske Adelsgodser. Et Vidnesbyrd herom faar vi
gennem følgende Erklæring; den er fra 1706:
»Wodder Sogn giør effter Sognefogden Laurs Nielsens berettningen ingen widere Hau Arbeit (Hoveriarbejde), uden allene, nar
ved Brøns Mølle skeer nogen reparation, da ma samme Sognemænd giøre Hand Arbeit dertil, i ligemade give Tag til Mølle
Huuset, Kiøre med Timmer og dislige, haver og deris Andehl ved
Wodder Broe at forferdige i ligemade Andehl paa Weijen fra
Klare og til Uhlmøhl.
Lauritz Nielsen«.
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Som man ser, er det ikke strenge Arbejdsydelser, Bønderne har været
bebyrdet med, og de har været fri for direkte Hovarbejde. Helt uden
Pligter har de dog ikke været, men det er naturligt, at de har ydet
Hjælp, baade Arbejde og noget Materiale til Brøns Mølle, hvor de
skulde have deres Korn malet; det har været en Slags Andelsforeta
gende paa en vis Maade, og Bønderne har kunnet være interesseret i
de ovennævnte Tjenesteydelser.
Heller ikke det Vejstykke, som Bønderne skulde holde i Orden, kan
have voldt uoverskuelige Besværligheder. Saa langt tilbage, man har
Vidnesbyrd om Vejenes Tilstand, kan man ogsaa skønne over, hvor
godt eller hvor daarligt de almindelige Kommuneveje er blevet holdt
i Orden. Det er næppe ret meget, der er blevet gjort ved Vejene for et
Par Aarhundede siden. Man havde Stüde for Vognen, og Farten var
ringe, saa der stilledes heller ikke store Krav til Vejene; man kørte
blot ind over Heden, som bredte sig overalt paa de lette Jorder, og
saaledes dannedes Vejen af sig selv: ikke andet end to Hjulspor. Blev
disse for dybe og hullede, kørte man blot ved Siden af det gamle Spor.
Mindelser om den Slags gamle Veje, hvor Hjulspor ligger ved Siden af
Hjulspor, er bevarede til vore Dage. Broer har man almindeligvis ikke
haft over Vandløbene; men af ovennævnte Beretning af Lauritz Nielsen
ser man, at Vodder Bro allerede har eksisteret i 1706.
Der er en tydelig Forskel at se i Landboforholdene og Bøndernes
Kaar i Slesvig og det øvrige Danmark. Livegenskabet, som først op
hævedes endeligt i 1804 i Slesvig, havde aldrig eksisteret i Kongeriget,
hvor man til Gengæld havde Stavnsbaandet. Bønderne i Vestslesvig
har været blandt dem, der havde størst Selvstændighed i Kongeriget
og Hertugdømmerne under et.
(»Vestkysten«, 23. 1. 1945).

Charlotte Rosendahl
Af Dr. phil Troels Fink.

I en dejlig Have ned til Flensborg Fjord ligger Rønshoved Børne
hjem; nu en stor toetages Bygning, hvor 25 raske Børn holder til. For
30 Aar siden laa der kun en lille beskeden Villa. I Haven kunde man
om Sommeren se en ejendommelig ældre Dame, høj og tynd i løst sid
dende gammeldags Kjole, stor Hollænderkyse, der skyggede for Øjne
ne, og Sækkelærredsforklæde. Det var Husets Ejerinde, Fru Charlotte
Rosendahl, født Plum. Hun tilbragte sit Livs sidste Aar i Rønshoved,
og al hendes Tanke gik i den Tid ud paa at skaffe Midler til, at der
efter hendes Død kunde oprettes et Hjem for syge danske Børn fra
Nordslesvig. Ved utrolig Sparsommelighed havde hun samlet Penge
sammen til at erhverve Grunden og bygge Huset, der umiddelbart før
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den første Verdenskrig blev udvidet med en pudsig taarnagtig Til
bygning for bedre at kunne svare til sit fremtidige Formaal. Desuden
bestræbte hun sig for at spare sammen til en Driftskapital til Hjemmet.
Arbejdet for et dansk Børnehjem var Afslutningen paa et langt Liv, der
var opfyldt af det ene at tjene andre, fremfor alt ønskede hun at tjene
sit Fædreland ved at deltage i Arbejdet for at bevare dansk Sprog og
Kultur i Sønderjylland. Den 26. April er det 100 Aar siden, hun fødtes
i Roslev Pråestegaard i Salling. Hendes Niece, Frk. I. M. Plum, har i
Anledning af Hundredaaret udsendt et lille Skrift om hende, hvorfra
Oplysningerne i det følgende er indhentet. Ogsaa i Grænselandet er
der Grund til at mindes hende den Dag.
Hendes Ungdoms afgørende Oplevelse var Krigen i 1864, der mær
kede hende — som hele det Slægtled, hun tilhørte, — for Livet. Ikke
mindst fremkaldte den en levende Kærlighed til de fraskilte Brødre i
Sønderjylland. I en Aarrække virkede hun som Lærerinde i forskel
lige Hjem, men droges mere og mere af Livet i vor Landsdel, som hun
første Gang stiftede nærmere Bekendtskab med, da hun i 1882 fik
Lejlighed til at opholde sig nogen Tid i Flensborg, hvor hun kom i
Forbindelse med de ledende indenfor Byens danske Borgerskab. De
danske i Flensborg havde lige haft den store Opmuntring i 1881 at
faa Gustav Johannsen valgt til Rigsdagsmand: det føltes som en Lysstraale i en mørk Tid. Frk. Plum kunde dog kun se med stor Bekym
ring paa Danskhedens Fremtid i Flensborg, fordi det sproglige Grund
lag var saa spinkelt, og hun lod sig ikke helt overbevise af Redaktør
Jessen, der hævdede, at Danskheden ikke var det samme som Sproget.
Opholdet i Flensborg havde vakt en Trang hos hende til selv at være
med i Arbejdet, og i 1884 flyttede hun til Nybøl i Sundeved, hvor hun
i al Stilfærdighed begyndte en Syskole, hvis Hovedformaal dog næppe
var at lære Børnene at sy, men at fortælle Danmarkshistorie for dem
og lære dem danske Sange. Fra Naturens Haand var Frk. Plum ikke
særlig udrustet til pædagogisk Virksomhed; hun var meget nærsynet,
i Aarenes Løb stadig mere tunghør og havde ingen Sangstemme; men
den brændende Vilje hjalp over alle Vanskeligheder. I et Par Aar kun
de Arbejdet holdes igang, men saa fik Myndighederne Øje paa, hvad
der foregik, og der blev brat sat en Stopper for Virksomheden ved
Frk. Plums Udvisning i 1886.
I de følgende Aar virkede hun som Lærerinde ved Efterskolen i
Hejis, hvor hun vedblivende kunde arbejde for at holde Danskheden
levende blandt unge Sønderjyder. Men til Trods herfor var Livet i
Hejis dog kun en utilfredsstillende Erstatning for Livet i Nybøl, og i
1891 traf hun da sit Livs store Beslutning: For at kunne komme til
bage til Sønderjylland giftede hun sig med Kassereren for Broager
Sparekasse, P. Rosendahl; paa den Maade kunde hun blive tysk Undersaat. Det var et lidt usædvanligt Brudepar: Han var 70 og hun 46.
Fra hendes Side var det Fornuftsparti; man kan sige, at det snarere
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var Sønderjylland, hun giftede sig med end Rosendahl. Han derimod
var meget forelsket i sin Kone.
I en Aarrække boede Ægteparret i Gammelgab, hvor Fru Rosendahl
genoptog Arbejdet fra Nybøl, holdt Syskole, fortalte Danmarkshi
storie og lærte Børnene danske Sange. Desuden var hun ivrig for at
sprede Bøger og Skrifter af nationalt og religiøst Indhold; hun var
nidkær i Tjenesten og krævede Folk til Regnskab, om de nu ogsaa
læste, hvad hun kom med, en Nidkærhed, der ikke altid faldt i den
bedste Jord. Hun var levende optaget af Tidens Rørelser, fulgte med
i Litteratur og Politik og drøftede gerne, hvad der optog hende, dog
helst paa Tomandshaand og helst med Mænd. Med Iver deltog hun i
det danske Mødeliv i Sundeved, og kom ogsaa hos den indremissi
onske Pastor Clausen i Dybbøl.
Hendes Ydre var ret ejendommeligt, og hun lod haant om de skif
tende Moder. De gode Brovringer har nok nu og da trukket lidt paa
Smilebaandet, naar Ægteparret Rosendahl tonede frem. Helt almin
delige var de jo ikke. En Gang hændte det, at de gik forbi hinanden
paa Vejen uden at kende hinanden. Hun var paa Vej hjem, og han
vilde hente sin Kone i Broager. Begge var de nærsynede og begge
lidt fraværende. Efter et Par Aars Ægteskab mistede Rosendahl sin
Førlighed ved et Fald; hun plejede ham trofast til hans Død i 1902.
I 1900 købte Fru Rosendahl Grunden og byggede Huset i Rønsho
ved. Afstanden til Vennerne i Sundeved blev større, men Fru Rosen
dahl besøgte dem jævnligt og altid til Fods. Ofte gik hun den lange
Vej til Frimenighedskirken i Stenderup eller til Dybbøl. Fiendes Liv i
Røshoved blev dog mere ensomt, efterhaanden som Aarene gik, men
stadig større Plads fik Drømmen om, at hendes Hus og Grund skulde
komme andre tilgode, fremfor alt syge Børn. Hun tog H. P. Hans
sen med paa Raad og indsatte ham og M. Andresen til Universalar
vinger paa den Betingelse, at de overlod Arven til Den nordslesvigske
Kvindeforening, der skulde staa for Ledelsen af det planlagte Børne
hjem.
I Sommeren 1917 døde hun paa Diakonissestiftelsen i Flensborg;
ingen var hos hende, hun ønskede at være ene. Først efter Krigen
kunde Arven tages i Brug til sit Formaal, men da havde Forholdene
fuldstændig forandret sig; og Hjemmet blev indrettet, ikke for syge
Børn, men for raske Børn.
Fru Rosendahl oplevede ikke Genforeningen, men hun var ved sit
Arbejde med til at forberede den. Ogsaa hendes Indsats var en Sten i
Muren. I Haven løber nu en Flok muntre Børn; saaledes er hendes
Arbejde kommet Efterslægten til Gavn.
(»Hejmdal«, 17. 4. 1945).
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En Hundredaarsdag
Den 17. Marts 1845 døde
P. Hiort Lorenzen.

Det er i Dag 100 Aar siden, P. Hiort Lorenzen døde. Den 19. Marts
1845 meddelte »Dannevirke« Budskabet. Redaktør P. Chr, Koch skrev
om sin nære Ven og Kampfælle:
»I Mandags, den 17. dennes om Morgenen Kl. 6 døde herværende
deputeret Borger og Stænderdeputeret Peter Hiort Lorenzen af et
Lungeslag, efter at en Betændelse i dette Organ havde holdt ham 5
Dage paa Leiet, og efter at han i 8 Dage forud, den 10. Marts uan
fægtet af nogen Svaghed livlig og muntert havde deltaget i den Sles
vigske Forenings Generalforsamling.
Hans Død var rolig og smerteløs, som den var Indgangen til den
lønnende Fred efter et Liv, rigt paa Arbejde og Kamp i Folkefrihedens
og Folkerettighedens hellige Tjeneste.
Uventet kom hans Kaldelse herfra saavel ham selv som den Skare
af fædrelandske Stridsmænd, i hvis Række han stod som den Tappreste, Aarvaagneste og mest Trofaste. I saa Henseende vil hans Plads ei
kunne udfyldes af Nogen, og den dansknationale Sag savne ved hans
Bortgang en Støtte, som den hverken kunde undvære eller see erstattet.
Men vi, hans tilbageblevne Venner, skikke os i Guds urandsagelige
Styrelse, og idet vi ansee den Sag, vi strides for, for ligesaa retfærdig
som vigtig, ere vi ikke af dem, der under Ulykkens Slag — hvad
€nten disse bevirkes af Menneskene eller komme ovenfra — skulle
forsage, men have den Erfaring, at Retfærdigheden ikke altid tør vinde
sin Seir paa lyse Sletter, men snarere ad Mørkets trange Veie, og at
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derfor er redebonne til, ogsaa ad disse trøstigen at følge den til sit
Maal eller vor Død.
Den af vor Midte Bortkaldtes Minde vil leve helliget, saalænge
Tungen tale Hertugdømmets Slesvigs gamle danske Sprog«.
Dødsannoncen lød saaledes:
Mandag den 17. dennes, om Morgenen Kl. 6, bortkaldt den alviise
Gud min elskede Mand, mine uforsørgede Børns trofaste Fader, Peter
Hiort Lorenzen, fra dette kampfulde og bevægede Liv, blidt og roligt
til Fredens evige Hjem, efterat han, den ellers kraftige og med legem
lige Svagheder ubekjendte Mand hayde af en pludselig opstaaet Lun
gebetændelse været knyttet til Leiet i 5 Dage. Hans Alder opnaaede
54 Aar, hvoraf Trediedelen hengled i et ømt og lykkeligt Ægteskab
med mig. Tre Ynglinge af hans første Ægteskab, jeg og mine fire ufor
sørgede have saare tungt ved at fatte os i vort store, uventede Tab; Han,
som i sin Alviisdom har saaret os, sende os Trøst og Raad og lede
alt til den gode Ende.
Haderslev, den 19. Marts 1845.

Helene Lorenzen, født Schrøder.

Jordefærden refereres saaledes den 26. Marts:
Igaar Formiddags Kl. 11 begroves de jordiske Levninger af Peter
Hiort Lorenzen. Den Deeltagelse, som viste sig i denne Handling,
svarede til den Afdødes uforglemmelige Daad og Sind. Et meget stort
Følge havde fra alle Kanter indfundet sig i og ved Sørgehuset; af Bøn
derne fremtraadte 20, saavidt vi vide, alle Medlemmer af den Slesvig
ske Forening, toge Lüget og bare det til Graven. Under blæsende
Instrumenters dæmpede Sørgemusik, requirerede af den Afdødes Ven
ner, skred det lange Tog gjennem Lavgade, over Torvet, gjennem Apothekergade, ud til Frue Menighedens Kirkegaard, medens en utallig
Menneskemasse opfyldte denne Strækning, deels ude, deels i Husenes
Vinduer, hvor vist Mangen, som ikke aabenbar har troet at turde give
sine Følelser Rum, i Stilhed har tilhilset den for evigt bortdragne Be
undrede, Misundte, Forfulgte, ved Bladet, ved fordums Venskab eller
Forbindtligheder Tilknyttede, det sidste Farvel. Nedsænket i den
mosbeklædte Grav, forrettede Hr. Pastor Lautrup Jordpaakastelsen i
det danske Sprog, og med rørt Sind tolkede i en Gravtale i samme
Sprog den Hedenfarnes Værd som Ægtemage og Fader, de Efterladtes
Tab, og mindede Forsamlingen om den, i Verden altid lydende Røst,
der i Gaar udsøgte sit Offer blandt de Svage, men i Dag blandt de
Stærke, osv. Af Mænd af modsat politisk Tænkemaade som den Af
dødes talte i Liigskaren kun enkelte Nærbeslægtede.

Lørdag den 29. Marts kundgøres:
De mange ædle Venner, som med saa uskrømtet Deltagelse bare og
ledsagede *min salig Mands jordiske Levninger til Graven den 25. den
nes aflægger jeg herved min og Mines rørte Taksigelse.
(»Dannevirke«, 17. 3. 1945).
Helene Lorenzen, født Schrøder.
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Den sønderjydske Missionær paa

Sumatra
AfA. J.
Det er i Aar 80 Aar siden, at den kendte sønderjydske Missionær
JL. J. Nommensen rejste ud fra sin Hjemstavn for at tage en Missionær
gerning op paa den fjerne 0 Sumatra, som netop igen i denne Tid er
blevet draget ind i Krigens Malstrøm. Det var det rhinske Missions
selskab, der, efter at have begyndt et Missionsarbejde paa Borneo, op
søgte sig en ny Arbejdsmark paa Sumatra, i hvis nordlige Del de ager
dyrkende Batakker bor i deres Pælebygninger, et mærkeligt Folk, hos
hvem den yderste Raahed (Krigsfanger og Forbrydere blev ædt leven
de!) fandtes forenet med mange Tegn paa Kultur. Haardt trængt af
en fanatisk, muhammedansk Bevægelse blandt de sydlige Malajer søg
te en Del af Batakkerne Hollændernes Hjælp, og Landet blev efter
svære Kampe indlemmet i de nederlandske Besiddelser, uden at dog
den muhammedanske Propaganda derfor blev mindre.
I 1856 slog en hollandsk Missionær sig ned blandt Batakkerne, 1861
sendte det rhinske Selskab to Missionærer, der var reddet fra et Blod
bad paa Borneo, som havde kostet fire Missionærer, tre Hustruer og
flere Børn Livet, til Nordsumatra, og samtidig kunde to Sønderjyder,
Missionærerne Nommensen og Johansen gaa i Tjeneste paa den ugæstmilde 0.
De to Sønderjyder lod sig imidlertid ikke hindre af Vanskeligheder.
Det lykkedes dem under Livsfare at trænge helt ind til den højtliggende
Bobasø, som endnu ingen Europæer havde set, og prædike Kristi Evangelium for de vilde, uafhængige Hedninger. De lærte Batakkerne
at kende som et Folk, der gerne vilde tage ved Lære, og ved det hol
landske Bibelselskabs Hjælp havde man i Forvejen faaet oversat Bi
belen. Det var sket allerede i 1849, da Hollænderen van der Tunk løste
den vanskelige Opgave og udsendte Grammatik, Ordbog og forskel
lige batakkiske Tekster. Hans Oversættelse af Evangelierne paa, Batakkisk var imidlertid ikke den bedste, og senere fik Missionær Nommen
sen Oversættelsesarbejdet taget op og fik det løst tilfredsstillende.
I 1878 indlemmede Hollænderne et stort Stykke af Tobalandet
ved en kort afgørende Krig. Flere af Missionærerne drog med Hæren
med det Formaal at overtale Batakkerne til Underkastelse, og disse
forstod, at Missionærerne talte til dem som deres Venner og fulgte
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som oftest deres Raad, hvorved Hundreder af Batakbyer freistes
fra Brand og Ødelæggelse. Missionær Nommensen fik en overor
dentlig stor Indflydelse, og Missionen fik en vældig Fremgang,
Batakkeme aflagde deres grusomme Skikke og lod sig indlemme
i den kristne Kirke. Inden Missionær Nommensen døde paa Sumatra
i 1918, 85 Aar gammel, oplevede han at se en virkelig kristen Folke
kirke for Batakkerne med ca. 190,000 nadverberettigede Medlemmer.
Kirken sørger selv for sit Underhold og ansætter indfødte Præster,
og den staar som et Forbillede for alle unge, kristne Kirker derude.
I Aarene siden Nommensens Død er Fremgangen fortsat. Efter de
seneste Beretninger tæller den batakkiske evangeliske Kirke nu om
kring 400,000 Kristne, og Islam har stadig været trængt over i De
fensiven. Missonær Nommensen hviler i en Grav paa Sumatra mel
lem Folk, som kom til at elske ham og betragtede ham som en Fader,
han er et Eksempel paa de Pionerer for Evangeliet, som naaede vidt,
fordi de aldrig lod sig afskrække af Farer eller Vanskeligheder; han
lagde det hele i Guds Haand, og blev en af Folkets egne.
(»Jydske Tidende«, 13. 2. 1945).

»Aanden fra 1848« i et vestslesvigsk
Sogn
Af pens. Lærer P. Feddersen Jensen, Visby.

Forud for Krigen 1848-50 gik som bekendt den saakaldte »Slave
krig«, som ikke blev til nogen Krig. Over hele Jylland havde der bredt
sig et Rygte om, at Oprørerne havde frigivet 800 Slaver i Rendsborg
og sendt dem nodpaa for at røve og plyndre. Slavehæren skulde være
vokset til flere Tusinde ved, at alt muligt Pak sydfra havde sluttet sig
til den, og Rygterne om deres Røveri, Myrden og Brænden voksede,
jo længere de bredte sig mod Nord. Flere Steder mente man at kunne
se Røgen af de brændende Landsbyer, og overalt havde man rustet sig
med de Vaaben, man kunde skaffe, Bøsser, Forke og hjemmelavede
Lanser, for at møde Fjenden. Mandskabet var blevet indøvet af Folk,
som man mente havde lidt Forstand paa Vaabenbrug.
I Visby var det Sognepræsten Hans Broge Berg, som overtog Kom
mandoen. Herom fortæller Pastor Seeger i sin paa Tysk skrevne »Sognekronik« :
»Pastor Berg samlede alle vaabenduelige Folk i Visby og lod dem
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flittigt opøve i Vaabenbrug, eksercere og marchere, og da de efter
hans Mening var tilstrækkeligt indøvede, sammenkaldte han og den
ligesindede Cancelliraad, Herredsfoged Brasen i Harres, i Kongens
Navn alle vaabendygtige Folk til et Krigstogt mod den tyske By Tøn
der. Et talrigt Mandskab bevæbnede sig med Bøsser, Lanser og Hø
forke, og saa drog de mod den tyske By for at straffe den for dens
landsforræderiske Opførsel. Den ligesaa dansksindede Lærer og Degn
Enevold Thomsen lovede at tage Vare paa Byen og Kvæget, mens
Mændene var fraværende. Krigerne drog af Sted, men de to Førere,
Pastor Berg og Herredsfoged Brasen, blev forsigtigt hjemme.
Da den førerløse Skare naaede Stokkebro, tabte den Modet, og da
nu ogsaa Grev Schack fra Schackenborg foreholdt dem deres Daarskab, gjorde de kort omkring og kom fuldstændigt slaaede hjem uden
at have set noget til Fjenden.
Men nu frygtede de Tyskernes Hævn, og en Vagt blev beordret til
at patrouillere og give Agt paa, om Tyskerne kom, og der blev stillet
Tjæretønder parat paa Højdedraget ved Møllen, for at der i paakom
mende Tilfælde kunde gives Signal til hele Egnen.«
Den gamle Slesvigholstener, Pastor Seeger, morer sig øjensynligt
over denne berømmelige Krigsfærd. Selv har han jo ikke oplevet den,
men optegnet den et halvt Hundrede Aar efter, at den er foregaaet,
saaledes som han har faaet den berettet af ældre Folk. Da Fangerne
udeblev, men »Hæren« var i Beredskab, kan Tanken om Togtet til
Tønder være opstaaet. Saaledes gik det i hvert Fald i Ribe, hvorfra
der i 1848 med større Held foretoges et Angreb paa Tønder. Herom
fortæller Hr. Høyberg, der den Gang som 16-aarig havde Plads ved
Toldvæsenet, i sine (utrykte) Erindringer:
»Al denne Krigsstemning maatte nødvendigvis have Afløb, og da
der ingen Fjende kom, maatte han opsøges, og saa drog Væbningen ud
paa Eventyr. Det ene Strejftogt rettedes mod den »tyske« By Tønder,
selvfølgelig til Vogns. Allerede Dagen efter indtraf Trofæerne, nemlig
et Par Vognfulde gamle Geværer, tilhørende Borgervæbningen i Tøn
der, hvilke Tønders høje Raad maatte udlevere til Strejfkorpset. Hvor
vidt det var ved denne Lejlighed, at Knudsen fra Forballum, som med
et Korps af Bønder fra Egnen sluttede sig til Korpset fra Ribe og ene
Mand gik ind i Tønder for at mægle Fred og forhindre Voldsomhe
der, ved jeg ikke bestemt.
Denne Bedrift, Erobringen af Geværerne, fik senere et baade komisk
og tragisk Efterspil. Senere hen, vistnok under Vaabenstilstanden, da
det raadende Regimente i Tønder var tysk, blev to af Ribe Bys mest
ansete og velstillede Borgere, Købmændene Quedens og Bentzen, som
begge stammede fra Tønder, under et Besøg der arresteret og holdt
tilbage som Gidsler, indtil det ved Underhandlinger lykkedes at faa
Geværerne udleverede; men jeg husker endnu den Bevægelse, disse
to Mænds Arrestation afstedkom i Ribe. Man ansaa dem allerede som
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skudt, i det mindste ført som Krigsfanger til Rendsborg, ja, der var
ingen Ende paa de Rædsler, som man mente, de stakkels Mænd maatte lide. Mens Underhandlingerne stod paa, maatte den daværende
rige og bekendte Købmand Radoor i Tønder gaa i Borgen for, at de to,
Quedens og Bentzen, ikke undveg. Begge kom velbeholdne hjem, og
Geværerne kom tilbage til Tønder.«
Pastor Berg havde en poetisk Aare. Han udgav en Digtsamling »Sal
menyn og Søndagsrim« og skal ogsaa have skrevet et Par Dramaer.
En enkelt af hans Salmer findes i den forrige danske Kirkesalmebog.
Til Marchøvelserne i 1848 skrev han følgende kraftige Sang, som Pa
stor Seeger har noteret efter ældre Folks Diktat. At de har kunnet
huske Sangen i saa mange Aar, viser, at Stemningen i 1848 ogsaa her
er gaaet dybt i Folks Sind:
»Danmark, dejligst Vang og Vænge,
lukt med Bølgen blaa,
Moder, rig paa flinke Drenge,
som for dig vil slaa,
hører du den tyske Skryden,
Moder, tro dog ej, at Jyden
vil slukøret sidde hjemme
og sin Moder glemme.

Holger Danske slumred’ længe
trygt i Fredens Skød,
se, nu er han oven Senge,
og paa Liv og Død
vil han for sin Moder stride,
og han stander dig ved Side,
Skjoldung med de danske Kræfter,
Mod i Bryst derefter.

Nej, med Fynbo, Sjællandsfarer,
Lollik, Falstring hist,
Langelænder, Mønbo klarer
snart vi Sagen vist.
Tysken skal med Gru fornemme,
han har ej i Danmark hjemme,
skal ej danske Bønder tælle
mellem sine Trælle.

Fred’rik, vi vor Arm dig vier,
Folkekonning gæv.
Ud af Hvilen frisk du svier
hver durklautig Ræv,
æns ej al hans Hyl og Tuden,
træk ham Bælgen over Snuden,
mellem Benene da Ka’len
snart skal stikke Halen.

Kæmpes skal der kun for Sejren,
Fred er Sejrens Løn.
Midt i Vaabenbrag i Lejren
danske Hjerters Bøn
stiger da til ham, som raader
alle Folkelivets Gaader:
Giv vor Moder kær tilbage
Fredens blide Dage«.

Senere under Krigen, mens Fjenden holdt Landsdelen besat, fik Vis
by Indkvartering af prøjsiske eller slesvig-holstenske Soldater. En
Mand i Byen, som havde Ord for at være langfingret, benyttede da Lej
ligheden til at stjæle en Pistol og et Par Bukser fra Tyskerne; men de
fik fat paa ham og bandt ham til et Træ uden for Præstegaarden og
piskede ham. I et Træ ved Siden af havde de anbragt et tysk Flag.
Om denne Opstilling digtede Pastor Berg:
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»I Visby Mads Tyv og det tyske Flag
de kunde saa godt hænge sammen,
de bandtes til Træer i samme Stund,
dem selv til liden Gammen,
thi Orden bør der være i alt.

Da det nu blev Dag i den tyske Lejr,
halv træt var alt Solen af Stimen,
huheitsal Da skuld’ I ha’ hørt en Alarm,,
fra Tysken med Banden og Skrigen,
thi Orden bør der være i alt.

Tæt udenfor Visby Præstegaard,
jeg siger det her for sande,
helt syge af Alder og Vestenvind
tre Træer i Rad monne stande,
thi Orden bør der være i alt.

Ved Træet det søndre der bandt de go*
Mads,
det nordre med Flaget blev plaget,
der regnede Tampslag paa Mads’ Bag,
af faa han kun blev beklaget,
thi Orden bør der være i alt.

Og Flaget, det hængte saa halvslappet
ned,
Fra Tysken stjal Mads jo en Pistol
saa saare bespændt af Sorgen,
og stak den saa smaat i Lommen,
det tænkte: I Dag træffer Loddet Mads,
desuden han kneb sig et Buksepar,
maaske det træffer mig i Morgen,
da Nattens Time var kommen,
thi Orden bør der være i alt.
thi Orden bør der være i alt.
I Tyvhuset lider nu Mads for sin Synd,
gid Flaget ham snarlig maa følgel
Dertil hjælpe ærlig hver dansksindet
Mand,
som færdes paa Stræde og Bølge,
saa kommer der nok Orden i alt.

(»Vestkysten«, 30. 11. 1945).

Historiske afhandlinger i dagblade 1945
»Dannevirke«:
Fra gamle Tider (Tirslund) af -y-: 29. 1. — En Haderslev-Borgers
Tragedie I-V af chrp.: 12. 3., 7. 4., 19. 4., 21. 4. — En Hundredaarsdag, Pastor v. Brincken 22. 3.
»Hejmdal«:
De gamle Frislands-Historikere af Aug. F. Schmidt 6. 2.
»Vestkysten«:
Fra Kvægpestens Tid af W. Christiansen 8. 2. — Klosterpolitiken
af Hans Lund 6. 9., 7. 9. — Træk af en sønderjydsk Skoles Historie
af P. H. Smidt 24. 12.
»Jydske Tidende«:
Varnæsog Løjt af J. Hvidtfeldt 20. 1.
»Flensborg Avis«:
Sønderjysk Studenterforening af Stormgaard Jepsen 25. 1., 26. 2. —
Uffe hin Spage skaaren ned af G. Schütte 14. 5. — Lilliegade i Flens
borg af Peter Tramsen 25. 10. — En række biografier af fremstående
Flensborgere af samme. — Da en sønderjydsk Landsby blev vakt, af
Friedr. Brodersen. 8., 9., 10. 10.
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