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Gården Dyrkjær på Løjt Land

Løjtinger for hundrede år siden
AF J. M. HOLDT

I en indberetning fra 1837 har Løjt sogns daværende hovedpræst, 
pastor Matthiesen, givet en skildring af forholdene i sit sogn.

Om Løjt sogns befolkning skriver han bl. a.: „Løjt sogns beskaf
fenhed er noget for sig selv. — Den mandlige ungdom farer til søs, 
nu især fra Aabenraa og Hamborg, tidligere mest fra Holland og Kø
benhavn. Den kvindelige ungdom er mest sysselsat hjemme. Da mark
arbejdet og det grovere arbejde stadig kræver fremmed tyende, til
flytter hvert år mange tjenestefolk fra Haderslev amt og fra hele 
Jylland, og påfaldende mange bliver bofaste her. Sognet får således 
mere og mere præg af købstad, tildels af industri-sogn, især med hen
syn til lærredstilvirkningen, hvis betydning kan sammenlignes med 
kniple-industrien i de vestlige sogne.

Den nødvendige følge heraf er et uforholdsmæssigt stort overtal af 
såkaldte „småfolk“: lejefolk, husfolk o. s. v., folk, som under skiftende 
konjunkturer er mere udsat for forarmelse, end den slags folk er i 
andre sogne.

Løjt sogn har i det 17. århundredes sidste årtier og i første halvdel 
af det 18. århundrede udmærket sig ved hollandsk skik: ydre tugt og 
ærbarhed, stor renlighed og enkelhed i klædedragt. I forrige århun
dredes sidste halvdel, særlig efter den amerikanske krig, har dette
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ændret sig, således at sognet og dets befolkning er blevet stadig mere 
engelskpræget.

I det store og hele har sognet holdt fast ved den nedarvede tro og 
dyd, omend man har fulgt tidens fremskridt med hensyn til dannelse, 
selv verdensdannelse, og man bærer sin tildels endnu bevarede vel
stand (ikke rigdom) mindre til skue end i tilsvarende småkøbstads- 
eller bysamfund. — Overdreven ødselhed ved gilder og højtider, hvil
ket tiltog meget før den sidste krig, er aftaget under de trykkende 
krigsår og i tiden derefter.“

Således skildrer Løjt-præsten sine sognebørn i 1837, og som det ses, 
er det skudsmål, han giver dem, gennemgående rosende.

Men der er også en vrangside, skriver pastor Matthiesen, og denne 
vrangside bærer indskriften, og det endda meget tydeligt: „Af vejen, 
her kommer en løjting!“ og „Der findes kun eet Løjt i verden!“

Den gamle præsts skildring af løjtingerne er sikkert rigtig nok. Han 
havde været præst i Løjt siden 1802 og stod i et meget nært forhold 
til sin menighed.

Vi vil dvæle lidt ved skildringens „vrangside“, som præsten næv
ner tilsidst. Talemåden „Af vejen, her kommer en løjting!“ er kendt 
endnu, 100 år senere.

Om den virkelig har været brugt af løjtingerne selv, eller om den 
er skabt i nabosognene og altså har ironisk indhold, lader sig ikke 
udrede mere, men det, som talemåden giver udtryk for: løjtingernes 
selvfølelse, var en kendsgerning, der imellem kunne give sig meget 
iøjnefaldende udslag. Selvfølelsen rummede et stærkt islæt af egns- 
stolthed, en følelse af, at Løjt sogn var ligesom et lille land for sig 
og bedre end alle andre egne, „der findes kun eet Løjt,“ som præsten 
skriver.

Selv om løjtingerne færdedes næsten hjemmevant ved Kap som ved 
Kinas kyster, så hang de dog med dybe rødder fast ved den plet 
jord, hvor deres vugge stod, og hvor deres fædre havde hjemme, så 
langt de vidste tilbage.

Løjt sogns bondeslægter var tidligere meget stærkt indgiftet i hin
anden. Man fortæller om løjtingerne, at havde en bondesøn fundet 
sig en brud, spurgte man først: Er hun a æ slægt?, hvis ikke: Er hun 
a æ sogn?, og hvis heller ikke dette slog til, sagde man: Ja, så må 
hun da ha en grov del pæeng! —

Den løjtingske stolthed over fødesognet medførte stundom en util
talende ringeagt over for udensogns folk. At man i nabosognene 
kendte den løjtingske særfølelse, finder vi vidnesbyrd om i Øster 
Løgum-præsten Peter Kiers optegnelser: I året 1818 døde skolelære
rens unge hustru i Genner, „men hun blev begravet i Løjt,“ skriver 
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præsten, „man mener, at da hun var fra Løjt, så holdt hun sig for god 
til at hvile på kirkegården i Løgum. Og muligt er det.“

Hans Hansen Toft (født 1861) vidste også at fortælle om, at en 
forlovelse var gået overstyr, bare fordi pigen'var en „sønderbo“, dvs. 
fra egnen sønden Aabenraa fjord.

Egnene nord for Genner bugt kunne løjtingerne bedre regne for 
jævnbyrdige. Derfor gik de få slægtstråde, der i tidligere tid spandtes 
mellem Løjt og andre egne, overvejende mod nord, til Hoptrup, Vil
strup og Halk sogne samt til Genner.

Hvorledes er nu denne egnsstolthed opstået og denne latterlige 
ringeagt for udensogns folk?

Ja, en medvirkende grund er sandsynligvis de geografiske forhold: 
Løjt sogn, i hvert fald de østlige byers jord, var bedre end de til
grænsende nabosognes. Og stoltheden tiltog jo, efter som man fra 
vest kom længere mod øst på Løjt Land.

Dertil kommer muligvis en historisk årsag: I Løjt havde man tidli
gere end i nogen anden egn ophævet det gamle landsbyfællesskab, i 
hvert fald i de østre byer, så enhver bonde frit kunne dyrke sin egen 
jord. Herremandsvælde, sådan som sønden Aabenraa fjord, kendte 
løjtingerne ikke, så de havde gennem flere slægtled siddet i bedre 
kår end bønderne i nabosognene syd for og vest for deres sogn.

Søfarten i 18. og 19. århundrede bragte ydermere velstand, så de 
løjting bønder, især i sognets fede byer: Barsmark, Skovby og Stollig 
samt den østre del af Kirkeby kunne ikke undgå at se forskel mellem 
Løjt og andre egne.

Haderslev Næs og Løjt Land rummer jo mange ligheder, både geo
grafisk og historisk, og vi møder da også hos de nordenfjords bonde
slægter en selvfølelse, svarende til de løjtingers.

Foruden stoltheden over at være løjting rådede der blandt sognets 
bønder et stærkt standshovmod. Bønderne var for 100 år siden her 
som i andre egne sognets aristokrati. Gårdmændene var den økono
misk bedre stillede del af sognets folk, de havde de fleste rettigheder, 
og de følte sig som den bedste stand, især overfor den store kirkebys 
talrige befolkning af „småfolk“, denne rodløse og traditionsløse masse, 
der tilmed ofte lod hånt om de moralske grundsætninger, der for 
bondeslægterne stod som urokkelige.

Endnu for et par år siden stod jo gårdmændenes navne på de bedste 
pladser i Løjt kirke som et minde om fortidens standsforskel. Kåd- 
nere og småfolk måtte se at finde sig til rette i kirkens afkroge.

Gårdmændenes standshovmod kunne give sig både latterlige og 
utiltalende udslag, men vi må her ikke kæmme alle Løjt sogns bønder 
over een kam. Der fandtes mange gårdmandshjem, hvor der var et
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smukt forhold mellem husbond og tyende og et smukt nabovenskab, 
selv om den ene nabo var rigere end den anden både på jord og penge.

Men de mest latterlige var jo de mest iøjnefaldende, og derfor er 
der bevaret flest historier om dem.

Der var således gamle Kathrine i Nørregaden. Om hende fortælles 
der, at hun gav sine børn følgende råd: „Møder I nogle tjenestefolk, 
da sig dem goddag og et kønt ord, men ikke mere. Husk på, at I er 
bønderbørn!“ Også gamle Eskel på Møllergård vidste nok sin plads 
på rangstigen. En fattig dreng fra Kirkeby fik engang tjeneste hos 
ham, men inden han tiltrådte pladsen, gav en gammel daglejer, der 
nok kendte manden på Møllergård, ham følgende råd: „Vil du stå 
dig gödt med manden, så husk hver morgen, når han kommer ud, at 
tage hatten dybt af for ham og sige „God morgen, Far!“, og når I 
går til marks sammen, da gå altid tre skridt bag ham!“

Drengen fulgte rådet, og Eskel på Møllergård var særdeles til
freds med den høflige dreng.

Som forståeligt er, var standshovmodet størst i sognets østlige byer, 
mindst i sognets magre vestlige del. I Nørby og Bodum var folk let
test at komme på talefod med.

Ved siden af denne velstillede og selvfølende overklasse af bønder 
fandtes dengang i sognet en talrig underklasse af fattige, „småfolk“, 
som det hed dengang.

En mellemstand mellem bønderne og daglejerne var kådnerne og 
håndværkerne. Kådnerne havde lidt jord på Kirkebys magre Vester
mark; mange kådnere for til søs, mens konen passede stedet, og en 
hel del husmænd sad i ret gode kår. Det samme gjaldt mange hånd
værkere.

Men flertallet af Kirkebys befolkning var jordløse arbejdere, og de 
måtte tjene føden ved daglejerarbejde på gårdene, ved tørvegravning 
eller tilfældigt arbejde. „Moserne i sognets vestre del giver godt ud
bytte, og arbejdsfolkene, såvel gamle som unge, har i sommertiden 
en god fortjeneste her. Ofte kommer det dem dog ikke ret til nytte, 
da de ikke viser sparsommelighed i den tid, da de tjener rigeligt, og 
ikke sørger for vinteren. Dette har til følge, at mange familier, der 
har haft gode indtægter om sommeren, må gribe til tiggerstaven om 
vinteren“ (visitatsindberetning omkr. 1870).

Hos mange af disse „småfolk“ var fattigdommen stor, og hos mange 
familier gjorde brændevinen ondt værre.

Som oftest havde arbejderfamilierne mange børn, og børnene måtte 
tidligt hjælpe til med at tjene føden.

Fra maj til mikkelsdag havde snese af Kirkebys drenge plads som 
hyrdedrenge i Løgum og Ris sogne, og pigebørnene tjente som barne- 
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Gamle jordløse huse i Løjt Kirkeby, brændt 1932

piger på gårdene. Skolegangen blev i høj grad forsømt derved. I 1835 
meddeles, at det om sommeren hører til sjældenhederne, at der er blot 
en trediedel til stede af de børn, der skulle være i Kirkeby skoles 
ældste klasse.

Som det antydes i ovennævnte indberetning, levede mange af Kir
kebys fattigfolk tildels af tiggeri. I nabosognene var Løjt kendt for 
sine mange tiggersker, „bejkunner“, og med en vis skadefryd lod man 
tit de stolte løjtinger bønder høre, at de var fra „æ bejkunsogn“.

Selv om mulighederne for, at fattigfolks børn kunne arbejde sig 
frem til gode kår, dengang kunne synes ringe, har vi dog også fra 
Løjt sogn eksempler på, at flid og sparsommelighed kunne bringe en 
mand fra småfolkenes lag til anseelse og velstand. Chresten Hansen 
Timand var i napoleonstiden kommet til sognet som en fattig tjeneste
dreng. I 1832 havde han lagt så mange penge op, at han kunne købe 
sig en gård i Nørby. Han er farfader til den kendte grosserer Corne
lius Hansen i Flensborg.

Christian Wollesen Meier var født i et fattigt hjem i Kirkeby. Han 
blev siden præst i Abild og i Vilstrup og var i fyrrerne medudgiver af 
den Meier-Boesenske salmebog. — Og flere kunne nævnes.

Men for småfolks sønner som for bøndernes lå ellers chancerne på 
havet dengang. Pastor Mumsen, sognets første præst efter 1864, skri
ver, at det var hændt, at over 80 pct. af drengene på et års konfirmand
hold siden drog til søs. Og på havet tjente mange løjtinger sig frem 
til velstand, men mange fandt deres grav i bølgerne. Mange slog sig
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ned på fremmede strande og blev der, og mange hørte slægten her
hjemme aldrig fra mere. Da guldfundene i Californien rygtedes i 
1848, lod også flere løj tinger sig lokke til at prøve lykken der, men 
udvandringen fra sognet tog dog først for alvor fat efter 1864, og de 
løjtinger, som i de følgende menneskealdre forlod deres hjemstavn 
for at skabe sig et nyt hjem hinsides Atlanten, kan tælles i hundreder.

Løjtinger for 100 år siden — og løjtinger i dag, ja meget er vel 
blevet anderledes. Endnu i 1880 kunne Løjt-præsten skrive: „Som det 
er almindelig kendt, præges mange af de indbyggere, som er født og 
opvokset her i sognet, af et particularistisk sindelag, hvilket ofte er 
forbundet med en vis selvfølelse og indbildskhed. Ganske vist er denne 
particularistiske ånd i aftagende, og det kan ikke siges at være al
mindeligt gældende mere, at en løjting kun tager sig en hustru fra 
sit fødesogn, nu kan dog nævnes flere tilfælde, hvor man har brudt 
med denne sædvane.“

Og siden er udviklingen gået videre i retning af at udjævne for
skelle og særegenheder, såvel egnsforskelle som standsforskelle.

Findes der endnu en lille rest af fortidens standshovmod i sognet, 
da vil de fleste løjtinger møde det med et overbærende smil.

Løjtingernes kærlighed til deres skønne fødestavn er vel ikke mindre 
end før, dog er det aldeles uden gran af ringeagt for andre egne, når 
vi giver vore oldeforældre ret i, at „der findes kun eet Løjt i verden!“

Bjolderup sogn under Kejserkrigen
AF HANS J. BERTELSEN

Ved begyndelsen af 30-års-krigen var bønderne i vor hjemstavn 
forholdsvis velstillede. Priserne havde været stigende, så mange havde 
kunnet samle sig en ret betydelig kapital; således er hovedarvingen 
som regel i stand til at udkøbe sine søskende ved overtagelsen af går
den. Indboet øgedes og kisterne fyldtes. Fra den tid stammer mange 
kunstfærdigt udskårne kister, smukt sølvtøj og brugsgenstande af kob
ber og tin. Men med de kongelige lejetroppers tilbagetog i slutningen 
af 1627 og Wallensteins landsknægtes fremtrængen brød ulykkerne 
også ind over Bjolderup sogn, der ligger ved Hærvejen.

Bolderslev hørte sammen med en del gårde i de omkringliggende 
landsbyer til Bolderslev fogderi under Haderslev amt, og beretninger 
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om skader på ejendom i denne del af sognet findes derfor ikke i Got- 
torperarkivet. En jordebog fra 1629 giver imidlertid oplysning om, at 
flere gårde i Bolderslev og Mellerup er blevet brændt. Fra Raved og 
Hjolderup, der hørte under Aabenraa amt, findes en nøjagtig speci
fikation over skaderne. I 1628 opgives tabene således for Raveds ved
kommende:

Hans Jessen ved de kgl. tropper 140 mk., ved de kejserl tr. 80 mk.

De kgl. lejetropper er ikke nået til Hjolderup med deres plyndrin
ger. Til gengæld har de kejserlige tropper hærget byen slemt. Ska
derne opgøres således:

Tüge Jessen — — 80 — — 100 -
Matz Tiigsen — — 100 — — 40 —
Hans Quorp — — 60 - — 20 —
Matz Petersen — — 20 — — 60 —
Peter Jessen — — 70 — — 30 —
Peter Bolderslev — 20 — — 80 —
Jes Petersen — — 100 - — 60 -
Jes Christensen — — 40 — — 60 -

Jørgen Erichsen............................................................... 1000 mk.
Jep Schmidt...................................................................... 300 —
Tüge Jessen..............................  300 —
Jep Nissen......................................................................... 400 —
Karsten Nielsen................................................................ 300 —
Jes Nielsen....................................................................... 600 —
Calli Jepsen...................................................................... 300 —
Bjolderup:
Præsten hr. Marcus, hvis præstegård er afbrændt af de kongelige 

tropper, har derved lidt skade for 6000 mk. (Avlsbygningerne tilhørte 
altid præsten). Desuden har de kejserlige soldater gjort skade for 
200 mk.

Det kgl. rytteri har afbrændt degnens hus og derved gjort skade 
for 250 mk.

Bjolderup kirke blev afbrændt af de kongelige tropper. Kirken er 
nedbrændt til murene, hvilken skade udgør mange tusind mark. (Rise 
kirke blev derimod afbrændt af de kejserlige tropper).

I Perbøl led Ross Jacobsen en skade på 2000 mk. ved de kgl. trop
per. Skaderne i Mellerup opgøres således:

Hans Knudsen v. d. kgl. tropper 500 mk., ved de kejserl. tr. 30 mk.
Christen Petersen — 60 — — 140 —
Hans Petersen — — 500 — — 300 —
Nils Petersen — — 550 — — 250 —
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Bjolderup vestersogn hørte til Slogs herred under Tønder amt. Her
fra findes der flere beretninger. Fra Gåskær hedder det i en indberet
ning til hertugen: „Højbårne fyrste, nådige herre: Vi undertegnede 
fattige folk kan ikke undlade at klage over, at vi, der bor i Tønder 
amt i byen Gåskær tæt ved Hærvejen, ikke alene af de gennemmarche- 
rende soldater er blevet udplyndret og berøvet, men det forfærdeligste 
er, at det kgl. rytteri har skudt vore huse i brand og derved ruineret 
byen i en sådan grad, at næsten intet er blevet tilbage. Derved er vi 
stedt i den største fattigdom og har en tid lang måttet opholde os 
andre steder. Men da den kejserlige besættelse varede så længe, begav 
vi os tilbage til vor by og har i den største fattigdom og dybeste frygt 
hjulpet os med små hytter. Til vor største fordærv og ubodelige skade 
er også de sidste 22 heste blevet frataget os af de kejserlige krigsfolk; 
hvad de kongelige tropper havde efterladt, har de omtalte tropper 
røvet. Derved er vi kommet fra den ene ulykke i den anden, så vi 
ikke i 3 år har kunnet betale, hvad vi skylder. Da vi mangler træ, 
har vi endnu ikke kunnet genopbygge eller reparere vore huse.“ Bo
elsmanden anmoder derfor om eftergivelse af resterende skatter.

Fra Perbøl, hvor de fleste gårde også hørte til Tønder amt, berettes 
følgende: „Vi undertegnede fattige folk giver herved over for Deres 
fyrsti. Nåde, vor nød og vore besværligheder tilkende. Jeg, Jürgen 
Thomsen, har af soldaterne ikke blot fået afbrændt mit hus og hjem, 
men da jeg bor i en by tæt ved Åbenrå ikke langt fra Hærvejen, er 
jeg desforuden blevet jammerligt udplyndret, så jeg, Gud forbarme 
sig, ikke har beholdt hest eller øg for slet ikke at tale om nogle andre 
„bæster“. Jeg kunne endnu bringe lidt sæd i jorden, men i 2 år har 
jeg intet høstet, så jeg i dette efterår bliver nødt til at lade min ager 
ligge øde hen, da jeg ikke er i stand til at købe sædekorn. Selv om 
mit hus og hjem blev brændt af de kejserlige tropper, er det dog lyk
kedes mig ved gode menneskers hjælp og bistand at få rejst tømmeret 
til et nyt hus; men dette er faldet ned og slået i stumper og stykker 
(af stormen), så intet af det kan bruges igen, hvorfor jeg indtil i dag 
endnu hverken har hus eller gård og har været så fattig, at jeg har 
måttet bo hos andre folk og ikke har til føden. Da jeg derfor nu skyl
der 3 års leje og pligt, og på grund af stor fattigdom ikke kan be
tale, ja selv om jeg skulle blive kastet i hullet, så ville det — ved Gud 
— være mig aldeles umuligt at afholde nogen udgift.“

Samtidig søger Marie Mathiesen, Perbøl, der havde mistet sin mand 
og nu sammen med mange små børn sad tilbage i den yderste fattig
dom, om eftergivelse af indfæstningsafgiften. På grund af soldater
nes hærgen og plyndren er også hun stedt i den yderste nød.

Rigtigheden af de nævnte indberetninger bekræftes af følgende 
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skrivelse af 20. 11. 1629 fra Humtrup, der er undertegnet af en vis 
Lucas: „Ikke alene det, at deres huse er blevet afbrændt og al deres 
ejendom frataget dem, hvilket har været coutume under hele krigen 
i byerne ved Hærvejen, men endog det, de den ene dag har fået af 
gode mennesker til livets ophold, er blevet frataget dem den næste, og 
hærgning og plyndring er i disse byer under hele krigen ikke holdt 
op hverken dag eller nat. I de små hytter, som det var lykkedes dem 
at bygge, følte de sig intet øjeblik sikre, men de er hele tiden blevet 
styrtet fra den ene ulykke i den anden, så de nu er fuldstændig ud
marvede og intet ejer uden den nøgne jord og måske en enkelt ko og 
et par gamle heste. Dette er sandheden.“

Allerede fra krigens første år, nemlig fra den 15. 11. 1627, foreligger 
en beretning fra Todsbøl, hvori det hedder: „— at vi fattige folk er 
blevet ubarmhjertigt udplyndret, først af det kgl. rytteri og dernæst 
af det kejserlige, idet de har åbnet vore kister og kasser og slået dem 
i stykker og med vold og magt frataget os vort linned og uld, klæ
der og sengetøj.Desuden har de medtaget heste og kvæg,så der næsten 
ikke er et dyr tilbage, ja endog vort tærskede såvel som utærskede 
korn har de ødelagt og tilintetgjort, så vi er kommet i den ganske fat
tigdom. Vi har måttet lade det bedste og meste af vort land ligge 
upløjet og utilsået hen. Ja, de holder ikke op med at røve og plyndre 
i vor by, men der fortsættes daglig, så vi stakkels folk må lide nød 
og kummer og hverken ved midler eller råd til at tilvejebringe vor 
skyldige pligt, da der tilmed ikke i nogen by i Tønder amt er forvoldt 
så megen skade, som der er vederfaret os stakkels mennesker. I de 
andre byer har de kunnet nedgrave sig så fuldstændig, at intet rytteri 
kunne gøre dem noget.“

I en skrivelse fra 1627 forespørger fæstebønderne under Søgård, 
hvoraf der bor en del i Vollerup, Gåskær og Ingebøl, hvorledes de 
skal forholde sig, da de af krigsobersten, der er ankommen til Flens
borg, er blevet tilsagt til at møde på Søgård for at stille sig under 
hans kommando. I forvejen har de båret alle byrderne sammen med 
naboerne i Slogs herred. I en indberetning til hertugen midt under 
krigen i 1627 fortæller amtmand Wolf Blume, Tønder, følgende: „— 
at byerne Lovtrup og Vollerup er blevet antændt og afbrændt. Bol
derslev, der tilhører Hans Majestæt, er også brændt; alle vore byer 
indtil Rise, der også skal være antændt, er brændt, derfor antager 
jeg, at alt indtil Haderslev vil blive lagt i aske, og derved opstå stor 
jammer og elendighed.“

Indbyggerne i Slogsherred klager i 1628 over, at de foruden de 
bestandige indkvarteringer, ustandseligt hjemsøges af marcherende 
kolonner, der fratager dem deres mad og drikke. At leveringen af
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naturalier til tropperne har været en tung byrde for indbyggerne i 
Tønder amt, får man en forestilling om, når det i en beretning til 
hertugen fra amtmand Blume hedder: „— at hr. feltmarskallen (Wal
lenstein) har skrevet til ham og krævet levering af 18000 pund brød 
og 100 tønder øl daglig i seks dage.“ Amtmanden har leveret for 2 
dage og kan levere for 2 til og beder så hertugen om hjælp.

I løbet af få år var velstand og gode kår forvandlet til fattigdom 
og nød. I mere end 100 år led befolkningen under følgerne af de man
ge krige i det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede.

MINDER FRA SØNDERBORG 1864
VED J. RABEN

Den norske Læge, Th. D. Regmert, Korpslæge i 1. Akershusiske 
Brigades Distrikt, meldte sig 1864 som frivillig ved den danske Hær 
og kom den 22. Februar til Sønderborg. Han var konstitueret Over
læge ved 2. Divisions 1. Ambulance og under de farefulde Dage, 
der blev kæmpet paa Dybbøl. Der var Arbejde nok for ham og hans 
Dagbog indeholder mange interessante Optegnelser1).

16. Marts. „Inat foretog jeg bl. a. 4 Amputationer indtil Kl. 11. At 
amputere ved Lys (almindelige Stearinlys) er lidt besværligt, før 
man bliver vant dertil.

Granater ere nogle bæstialske Projektiler. En Granat fra Broager 
Batteriet dels saarede, dels dræbte 30 Mand i Skanse Nr. 1 paa Sun
deved. Foruden min Underlæge Dr. Herthel, har jeg velvillig Hjælp 
af de svenske Colleger, Bataillonslæge Lagerløf og Regimentslæge 
Stenkula. Operationsstuerne, som tilsøles af indbragte Saarede, maa 
rengøres tre Gange hver Dag.

20. Marts. „Livlig Kanonade især om Formiddagen. Prøjserne ud
sende Granater fra syv Batterier. 24 Saarede indbragtes i Dag fra 
Skanserne og Forposterne.

De danske Skanser skal nu være forsynede med 92 Kanoner (for
uden Feltartilleriet).“

21. Marts. „Omkring 40 faldne danske Menige indbragtes og hen
lagdes i Sønderborg Kirke. Der saas ogsaa Ligene af Major Rohwe- 
der2) og to eller tre yngre Officerer, der havde ofret Livet for Fædre
landet. ------ Alle disse faldne Menige bleve samtidig begravede i en
stor Fællesgrav paa Sønderborg Kirkegaard med festlig militær Ho
nor, Musik og en gribende Tale af Feltpræsten, stort Følge af Venner 
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og Slægtninge. I gejstlig Henseende betjentes de danske Tropper i 
Sønderborg af 3 eller 4 Præster, der altid forstode, hvor sørgelig end 
Situation var, at holde Modet oppe hos Tilhørerne og at opmuntre 
dem til Kamp for Fædrelandet. Under Belejringen holdtes daglig 
Gudstjeneste, og der var altid Lejlighed til Altergang.

Lige ind til flere Dage efter at Belejringen af Sønderborg var be
gyndt, var Theatret i Virksomhed; først efter at en Granat fra Bro
ager havde gennemboret Nabohuset, indstilledes Forestillingerne.“

22. Marts. „Jeg overtager Fattiggaardens Lazaret (Nr. 14) med 50 
lettere saarede, saadanne som — om Skanserne indtages — selv maatte 
kunne sørge for Transport. Den 3. April ramte en Granat Fattiggaar- 
den. De saarede rømmede snarest muligt Huset og søgte Sikkerhed, 
hvor de bedst kunde (ofte langt ude paa Als). Først længere Tid 
efter, da min Ambulance var detacheret til Ulkebøl, indfandt de fleste 
sig der.“

24. Marts. „Igaar faldt 250 Granater fra Broager i Skanse II uden 
at gøre stor Virkning. Besætningen havde faaet Øvelse i at „dække 
sig“ (skjule sig bag Voldene) og kunde af Røgen, der udgik fra Fjen
dens Kanoner, sikkert beregne, hvor Granaten vilde falde. Til Am
bulancen 5 Saarede; jeg udførte 7 Amputationer.“ —

Den 26. Marts havde Dr. Regmert indbudt en Del danske og sven
ske Læger til Selskab i 2. Divisions 1. Ambulance, derom skriver 
Regmert:

„Foruden anden improviseret Beværtning nød vi Daadyr fra Her
tugen af Augustenborgs Skove, og Vine fra „Holsteinisches Haus“. 
(Fjenden præsterede altsaa Provianten). Da vi nød vor Kaffe og Cu
racao i Haven og Mørket faldt paa, begyndte Fjendens Batterier at 
spille ret livligt, og Himlen var illumineret af Bomber og springende 
Granater.“

28. Marts. „Til alle 4 Ambulancer indbragtes 116 Saarede, deraf til 
Kirschsteins Mølle (hvor Regmert havde sin Ambulance) 30 Saarede. 
— „Rolf Krake“ veksler Skud med Broagerbatterierne.“

2. April. „Stærkt Bombardement Dag og Nat. 57 Saarede. En stærk 
Ildebrand i Sønderborg, frembragt ved prøjsiske Brandgranater, sluk
kedes. Granater falder omkring Kirschsteins Mølle, hvor min Am
bulance er etableret, hvorved 1 Mand saares.“

3. April. „Imorges kom en Kollega, en civil Læge, (Gade eller Ma
thiesen) bærende nogle Flasker Vin og en Del Sølvskeer og udbrød: 
„Nu brænder mit Hus og alt, hvad jeg ejer. Her er, hvad jeg har 
reddet.“ Han indbød os til at tømme Flaskerne med Ønsker om bedre 
Lykke for andre.“

Kl. 10 Aften: „Himlen er rød af Ildebrande i Byen. 26 saaredes af
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en Granat, som faldt midt i et udmarcherende Regiment tæt ved Raad- 
huset3). — Der opereredes og amputeredes den Aften samtidig paa 
4 Borde i 2. Div. 1. Ambulance (Kirschsteins Mølle). — Der fortælles 
om en betydelig Krudteksplosion hos Boghandler la Motte4).

Jeg red for nogle Dage siden forbi en Bondegaard mellem Sønder
borg og Augustenborg, hvor en Artilleripark var stationeret5), og hvor 
Mennesker, Heste og Kanoner foraarsagede en betydelig Støj, medens 
samtidig Musikken spillede. I mindre end 100 Alens Frastand sad 
Storken rolig paa sin Rede, bygget paa Husets Gavl, hældede sit 
Hoved og grundede paa Menneskenes Strid og Møje.“

5. April. „Sønderborg har brændt paa mange Steder, en ikke liden 
Del ligger allerede i Aske.

Brandgranater farer som Drager fra Broager ned i den ulykkelige 
By. Paa Sundeved staar store Bøndergaarde i Flammer, den sorte Røg 
vælter sig over Landet. Større Flokke af Kvæg drives ud fra de bræn
dende Gaarde.“
12.—13. April. „Natten mellem disse Dage uafbrudt Kanonade. Skud
dene kan ikke tælles, de lyder som Generalsalver fra en Bataillon. 98 
Saarede indbragtes fra Sundeved. Farver Schous Hus, hvor jeg har 
været indkvarteret, gennemboret af Granater, ikke brændt. Her mi
stede jeg Skærf og Epauletter, som da Huset maatte rømmes, blev 
„reddet“ (d. e. stjaalet) af velvillige Mennesker, hvoraf der under en 
Belejring altid er en hel Del.

Mit Kvarter i Sønderborg, hos Købmand Gyntherson, blev også 
ramt af en Granat, der to Dage efter jeg var flyttet til Kirschsteins 
Mølle, gik ind i mit tidligere Sovekammer.“ —

Endelig kom Stormen paa Skanserne. Dr. Regmert skriver videre:
18. April. „Forfærdelig Skydning. De Saaredes Antal kan ikke 

noteres.
Dybbølskanserne toges i Dag med Storm. Min Ambulance, eta

bleret i Ulkebøl, flyttes til Høruphav.“
19. April. „Indtil Kl. halv to inat var 3en svenske Underlæge Wer

ner med mig i Høruphav, sysselsat med at forbinde den store Mængde 
Saarede, som bragtes fra Sønderborg til denne Etappeplads, for der
fra med Dampskib at afsendes til København og andre Lazaretter i 
2. og 3. Linie. De Saarede modtoges og forbandtes paa Gulvet i en 
stor Proviantbaad.

Udmattede af vort besværlige og angribende Arbejde, maatte Dr. 
Werner og jeg efter Midnat søge Hvile i Halmen paa Gulvet mellem 
de lidende og døende. Jeg lagde mig saaledes mellem to haardtsaa- 
rede, hvoraf den ene, en Livgardist fra København, udaandede ved min 
Side. Kort før han drog sit sidste Aandedrag, bad han mig om som et 
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Minde at modtage hans Sabel, som han sagde, tappert at have brugt 
mod Danmarks Fjender. Jeg modtog Sabelen af den døende Kriger og 
fik vedkommende Intendants Tilladelse til at beholde den. — Naar 
jeg ser dette Vaaben, staar den sørgelige Nat i Høruphav levende 
for mig. —“

Om Beskydningen af Sønderborg fortæller Sekondløjtnant L. Lar
sen (5. Inf. Regt.) i sine Optegnelser.

Løjtnant Larsen, der var blevet saaret ved Mysunde og havde lig
get paa et Lazaret i København, meldte sig atter ved sit Regiment i 
Dybbølstillingen den 1. April. Saarene var endnu ikke lægte, hvor
for Regimentskommandøren beordrede ham til at gaa tilbage til Søn
derborg og søge Logis der. Hverken paa Lazaretterne eller gennem 
Indkvarteringskommissionen kunde han finde Nattely. Løjtnanten 
fortæller selv6) :

„Da den næste Dag brød frem gik jeg atter ud i Stillingen for at 
forklare Regimentschefen mine uheldige Forsøg paa at faa Kvarter 
i Sønderborg. Regimentschefen tog mig da til Side, og under Tavs
heds Løfte gav han mig Anvisning paa et Værelse med en opredt 
Seng, som han privat havde lejet. Det var hos en Bager i Brændte
gaden (St. Jørgensgade) og her troede jeg nu at skulle finde Ro. Jeg 
blev selvfølgelig godt modtaget af Bagerfolkene, men de var, som alle 
Beboere i Byen, stærkt ophidsede af Bombardementet (Natten 2.—3. 
April). Efter at jeg havde faaet noget Mad, var de ivrige efter at faa 
at vide, om jeg troede, at Bombardementet vilde vedvare til Byen 
var skudt ned, og de vilde have, at jeg skulde raade dem med Hensyn 
til at udflytte af Byen, som en stor Del andre Familier, der havde 
Familie paa Landet. Jeg raadede dem til at se Tiden an 1 a 2 Dage 
endnu og troede, at de hermed havde slaaet sig til Ro, hvorfor jeg 
selv gik til Ro og glædede mig over den gode Seng. Men det var netop 
Prøjsernes Mening at ødelægge Sønderborg og Bombardementet ved
blev fra 2. April om Eftermiddagen til 4. April om Formiddagen, og 
i den Tid havde de nedskudt og opbrændt en Fjerdedel af Byen og 
det netop den Del af Byen, hvori Brændtegade laa, med andre Ord: 
saa langt deres Kanoner kunde række. Tidlig om Natten kom min 
Oppasser ned fra Loftet og meldte, at en Granat var gaaet gennem 
Taget — han havde fundet en Seng i et Loftsværelse — og nu kunde 
han ikke længere være der. Jeg sagde ham da, at han skulde tage 
Matratsen af Sengen og bære den ned i Køkkenet, hvor der var lunt 
at ligge, hvilket han gjorde, men et par Timer senere var det atter 
galt fat. Han vækkede mig igen, at nu var der faldet en Granat i 
Gangen ved Siden af Køkkenet, hvilken havde væltet Væggen ind
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i dette, saa nu kunde han heller ikke være der. Han foreslog, at vi 
skulde flygte, men hvorhen? og midt om Natten! Jeg var søvnig og 
faldt i Søvn igen. Min Oppasser havde slaaet sig ned paa en Stol. Hen 
ad Morgen faldt der imidlertid en Granat i Gaden udenfor Huset 
og slog Facademuren itu, saa jeg fik Murbrokker og Kalk ind i Sen
gen. Nu kom jeg op i en Fart og spurgte min rystende Oppasser om 
han havde set noget til Bagerfamilien, og han fortalte nu, at de alle 
var flygtede fra Hus og Hjem i Løbet af Natten, Huset stod tomt. 
Jeg klædte mig paa og vi skyndte os op i Byen til Reimuths Hotel, 
hvor vi styrkede os med en Kop varm Kaffe.

Som bekendt blev den Del af Sønderborg, der laa omkring Raad- 
huset, Torvet og den nedre Del af Hovedgaden, Brændtegaden og 
ned mod Alssund helt nedskudt; det hele var en stor Brandtomt, i 
hvilken Beboerne senere rodede for at finde deres smeltede Værdi
sager, men ellers var intet levnet. Hist og her saa man en enkelt falde
færdig og sortsværtet Mur. Gaderne var fuldstændig spærrede af 
de nedskudte Huse, saa Færdselen maatte ske uden om Byen for at 
komme til Sundevedsiden af Alssund; over den ulykkelige By rugede 
en fæl kvalm Brandlugt. Flere af Beboerne var dræbte eller saarede. 
De militære Gendarmer holdt god Orden, patrouillerede Nat og Dag 
paa Kryds og Tværs i Byen, for at paagribe Marodører og Røvere, 
hvoraf flere blev opbragte. Jeg drog saa atter ud i Stillingen og af
lagde Rapport om den forløbne Eftermiddags og Nats Begivenheder 
i Sønderborg, og nu fik jeg Lov til at blive ved Regimentet.“

NOTER:

1. Efter C. J. Anker: »Norske Frivillige i de danske Forsvarskrige fra 1848*50 og 
1864.« Kristania 1887.

2. Her maa foreligge en Forveksling. Major Chr. F. M. Rohweder, Kommandør for 
10. Regiment, faldt om Aftenen den 12. April i Skanse II. En Broagergranat 
dræbte ham paa Stedet. Liget blev ført til København og jordet paa Garnisons* 
kirkegaarden. De to Officeres Lig i Kirken maa være Kaptajn Gyldenfeldt og 
Sektl. O. Carlson, der faldt paa Skanse 11 den 19. Marts. De mange menige, der 
var henlagt i Kirken, maa være faldne fra Kampene den 17. og 20. Marts.

3. Det var 16. Regiments 4. Komp., der laa paa Slottet, og som paa Grund af den 
stærke Beskydning var undervejs, for at søge Dækning i Byens nordlige Del.

4. En Granat slog ned i en Krudtvogn, der holdt foran Boghandler la Mottes for* 
retning (nu Politigaarden) Hestene blev dræbt.

5. Ved Glasergaard.

6. Daniel Bruun, »Fra Krigens Tid«.
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J. RABEN » 70 ÄR
I anledning af, at museumsinspektør J. Raben for nogen tid siden 

har kunnet fejre sin 70-årsdag, vil redaktionen af Sønderjydsk må
nedsskrift — omend noget post festum — gerne herved bringe ham 
en hilsen og tak for trofast medarbejderskab gennem to årtier. Råbens 
livsværk er museet på Sønderborg slot. Han har her øvet en indsats 
og skabt en samling, der har givet hans navn god klang i museums
kredse. Ved siden af museumsarbejdet og de med dette forbundne 
arkæologiske undersøgelser har Raben fået tid til i Fra Als og Sun
deved, der redigeres af ham, og Sønderjydsk månedsskrift at of
fentliggøre en mængde lokalhistoriske afhandlinger og artikler. Helst 
skriver han om arkæologien, men også folkeminder og de slesvigske 
krige har hans store interesse. Sidst har Raben henledt opmærksom
heden på sig ved i museet på Sønderborg slot at indrette en særlig 
afdeling, hvori forholdene under besættelsen belyses. Til vor lykønsk
ning vil redaktionen gerne føje ønsket om, at Sønderjydsk Maaneds- 
skrift også fremover må nyde godt af hans medarbejderskab.

ÅRSMØDET I TØNDER DEN 21. MAJ
Historisk samfund for Sønderjylland afholder årsmøde i Tønder på 

Tønderhus søndag den 21. maj kl. 14.
Dagsorden:
1) Beretning, 2) regnskab, 3) beretning og regnskab for Sønderjydsk 

månedsskrift, 4) valg, 5) eventuelt.
Efter generalforsamlingen fælles kaffebord.
Lærer Werner Christiansen, Tønder vil derefter tale om Jordsand 

og vadehavet, og seminarielærer, mag. art. Sig. Schoubye vil fortælle 
om amtmandspalæet, der for tiden restaureres. På museet vil magister 
Schoubye forevise én i anledning af årsmødet specielt arrangeret ud
stilling af gamle vestslesvigske fliser. Fra museet køres til Schacken- 
borg, hvis bygningshistorie godsinspektør Davidsen har lovet at for
tælle om. Såfremt tiden tillader det, vil man derefter spadsere gennem 
Møgeltønder slotsgade med de gamle smukke huse til kirken, der vil 
blive forevist.

For dem, der ikke selv kan sørge for billejlighed til Schackenborg- 
Møgeltønder, foregår turen i turistbus. De der ønsker at benytte tu
ristbussen, bedes anmelde dette senest onsdag den 17. maj til adjunkt 
Fanø, Tønder, telefon 778x (kl. 18-19), museumsinspektør Neumann, 
Haderslev, telefon 3944 eller til arkivar Iversen, Åbenrå, telefon 3766 
(bedst kl. 19-20).
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Dansegilder i de augustenborgske distrikter
AF JOHAN HVIDTFELDT

Ved bøndernes mange sammenkomster og dansegilder kunne det 
i gamle dage ofte gå meget livligt til. Præsterne var derfor ikke til
hængere af denne form for munterhed og bekæmpede dem, hvor de 
kunne. Allerede den 14. maj 1689 sendte provst Stichelius i Haderslev 
et cirkulære til sine præster, hvori han i stærke ord tog afstand fra 
bøndernes pinsefester. Disse pinsegilder eller pinseøl gav megen an
ledning til drukkenskab, letfærdighed og andre synder, der kunne 
vække Guds vrede, og de måtte derfor ikke tåles i en kristelig menig
hed. Fra prædikestolen skulle der oplæses en skrivelse derimod1).

Forbud mod gilder og legestuer blev hyppigere i 1700-årene, i pie
tismens tid. Men de mange indskærpelser af de gældende bestemmel
ser viser, at de ikke blev overholdt.

Også på de augustenborgske godser var der embedsmænd, der ville 
bøndernes lystighed til livs. Det var vist i 1790erne, at der blev ud
stedt en forordning mod dansegilder om sommeren. Hertug Frederik 
Christian var en lærd mand, hvem overdreven lystighed og livsudfol
delse lå fjernt. Men alligevel kunne han se, at dette var at gå for 
vidt, og han skrev følgende Pro memoria til den pågældende embeds
mand: „Den i Deres beretning fra 15. august nævnte forordning, hvor
ved dansegilderne om sommeren forbydes, synes mig at være stren
gere, end formålet nødvendiggør. Dette formål kunne efter min op
fattelse ligeså godt nåes ved en indskrænkning af dansetiden som ved 
et fuldstændigt forbud. Når det blev befalet, at ingen dansegilder 
måtte vare længere end til 8 eller 9, så ville de unge mennesker få tid 
nok til at sove ud til næste morgen. Det er ubilligt og uklogt endnu 
mere at indskrænke, de fornøjelser, som den menige mand ikke har 
for mange af, da hans stille og noget træge karakter snarere skulle 
få os til at forøge antallet af disse. Finder De det altså betænkeligt, 
når den nævnte forordning ophæves, forsåvidt den helt forbyder dans 
om sommeren, og forandres således, at dansegilderne vel tillades søn
dag aften, men skal være afsluttede kl. 8, senest kl. 9?“

NOTER:
1. Landsarkivet Åbenrå: Afleveringen fra Ribe katedralskole A. V. 55.
2. Sammesteds: Afleveringen fra Kiel: C. IV. I.

84



L©U.AM®S TIØENDE
Lollands største Dagblad 
Hovedkontor i Nakskov 
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