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Erik Bondo Svane
1911*1945

AF FRANTS THYGESEN

Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane var ikke typisk jurist. Med 
sine gode evner og sin store flid kunne han sikkert have drevet det 
vidt som jurist ligesom sin dygtige storebror. Erik havde både inter
esse og anlæg for den videnskabelige side af juraen. Men selv om han 
tog en god examen og passede sit arbejde samvittighedsfuldt både i 
København og senere i Åbenrå, var det ikke som jurist, han satte sig 
spor.

Han satte livet til i frihedskampen, men var heller ikke den typiske 
frihedskæmper. Ingen kunne være i tvivl om, hvor han som ærlig dansk 
mand stod under besættelsen. Men når man kendte hans hjertensgode 
bløde sind, hans store trang til boglig syssel og hans lidt upraktiske 
væsen, ville man ikke på forhånd have tænkt sig netop ham som med
lem af den illegale byledelse, kontaktmand til frihedsrådet, illegal vå
benleverandør, hjælper for allierede flygtninge o.s.v. Når han alligevel 
helt naturligt kom med i alt dette, skyldes det hans kærlighed til land 
og folk, hans åbne og ærlige sind og hans modvilje mod alt ondt og 
råt. Han gjorde det, han fandt ret, og tog ikke hensyn til, hvilke 
følger det kunne få for ham selv. Den 19. oktober 1944 blev han arre
steret af Gestapo. 12. januar 1945 kom han til koncentrationslejren i 
Neuengamme, og 5. marts døde han på Dessau Ufer i Hamburg efter
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mange ugers sult, kulde, søvnløshed og mishandling — kun ganske 
kort tid, før de skandinaviske fanger blev befriet fra koncentrations
lejrene. Hans fine og gode sind kunne ikke holde til den råhed, han 
kom ud for; en mere brutal natur havde måske klaret sig.

Frihedskampens folk i Åbenrå ærer hans minde. Selv hviler han nu 
under en sten i Ryvangen i København.

„Drenge, I drenge, som døde,
I tændte for Danmark
i dybeste mulm 
en lysende morgenrøde“.

Kaj Munk

Men det er ikke som frihedskæmperen, vi længst vil mindes Erik 
Svane. Det er som danskhedens riddersmand i det omstridte Sønderjyl
land eller Slesvig, som han yndede at sige.

Kærligheden til grænselandet var ham medfødt. Hans far, den gamle 
viceskoledirektør, var levende optaget af danskhedens kår i Sønder
jylland og gjorde et stort arbejde for den danske skolesag efter 1920, 
både nord og syd for den ny grænse. Børnene voksede op med samme 
interesse og kom alle aktivt ind i sønderjydsk arbejde gennem studen
terforeningen „Hejmdal“.

Erik blev ivrig i grænsearbejdet. Han var født københavner og stu
dent fra den fine Metropolitan-skole. Men det blev Slesvig, som fik 
hans hjerte. Han studerede landsdelens historie og topografi grundigt 
og målbevidst. Han lærte grænselandet og dets beboere at kende ved 
ture på kryds og tværs både nord og syd for grænsen. Midt i 30’erne 
gjorde han som studenterroer en morsom langtur fra Kiel til Sønder
borg med besøg i Kieler-kanalen, Vindeby Nor, Slien og Flensborg 
Fjord — og traf dansk sindelag, hvor ingen havde ventet det.

Da han i 1936 var blevet cand. jur., var han en tid i vildrede med, 
hvilken vej han skulle gå. Han var noget for sig selv og kunne ikke 
finde sig til rette i den røde ministeriebygning. Først da han i 1938 
brød af og blev dommerfuldmægtig i Åbenrå, fandt han ret sig selv.

Det blev lykkelige år i Sønderjylland. Nu kunne han ved siden af 
sin stilling dyrke sin store interesse for landsdelen, ikke mindst dens 
bygningsværker og deres historie. Han blev formand for Åbenrå Ung
domsforening og indlagde sig stor fortjeneste ved at få startet et ud
mærket fritidshjem for de unge. Han blev efterhånden meget brugt 
som foredragsholder om sønderjydske emner og fik trykt forskellige 
artikler, navnlig om bygningshistoriske emner.

Under sit studium af Sydslesvigs forhold konstaterede han, at H.
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V. Clausens „Sønderjylland“ ikke helt svarer til sit navn; det er en 
fortrinlig, helt enestående håndbog og vejviser for Nordslesvig, men 
giver kun lidt om Sydslesvig ud over gamle minder fra Flensborg, 
Isted, Slesvig og Dannevirke. Han satte sig da det mål at lave en rej
sehåndbog om Sydslesvig og gik til arbejdet med vanlig grundighed. 
Han gennempløjede en masse dansk og tysk litteratur om Slesvig og 
samlede enkelthederne sammen. Han gjorde ture i Sydslesvig, lige til 
krigen stængede grænsen.

I krigsårene begyndte han at nedfælde det indsamlede stof i beskri
velser af de forskellige dele af Sydslesvig. Han nåede at få skrevet om:

1. Flensborgs historie indtil 1918. — 2. Husum. — 3. Tønning. — 
4. Frederiksstad. — 5. Slesvig Domkirke. — 6. Dannevirke. — 7. Lan
det mellem Sli og Ejder. — 8. Slesvig—Rensborg. 9. Rensborg. —10. 
Rensborg—Frederiksstad. — 11. Hytten Bjerge. — 12. Slesvig— 
Eckernförde ad chausséen. — 13. Eckernförde. — 14. Svans. 15. Dä
nischwold. — 16. Holtenau—Eckernförde over Sehested. — 17. Kiel.

Om Angel og Frisland havde han fundet en hel del stof, som han 
imidlertid ikke nåede at give en samlende behandling.

Også de fornævnte afsnit, som lå færdige, da han blev arresteret, 
agtede han at kontrollere på stedet og føre a-jour, inden de skulle tryk
kes. Nu bliver de fleste trykt her i månedsskriftet som fragmenter af 
et hele, han ikke fik lov at gøre færdigt.

Han var fuldtud klar over betydningen af at få dette arbejde gjort. 
Han havde en tydelig fornemmelse af, hvad der antagelig ville vise 
sig i Sydslesvig, når krigen sluttede. Trods risikoen under besættel
sen redegjorde han for Sydslesvig-spørgsmålet på et antal møder i 
Nordslesvig og nordpå. Da „Hejmdal“ i 1944 dannede et lille udvalg 
— illegalt naturligvis — til at gennemgå de forskellige sider af det 
sydslesvigske problem, var han selvskreven som medlem.

Udvalget forberedte en række pjecer med faktiske oplysninger om 
Sydslesvig, der dog først nåede at udkomme efter kapitulationen (som 
„Heimdals Skrifter“). I denne serie skulle Erik skrive en pjece om Syd
slesvigs topografi, hvad han kunne bedre end nogen anden. Vi drøf
tede hovedtrækkene i denne beskrivelse. Alt var klar. I oktober 1944 
skulle Erik komme til København for at diktere stoffet. Men så ind
traf en lang række hindringer. Af udvalgets 6 medlemmer måtte to 
flygte til Sverige for at undgå Gestapo, og to andre blev arresteret, 
blandt dem Erik Svane. Vi hørte nyt om ham fra Åbenrå arrest og fra 
Frøslevlejren. Men derfra kom han sydpå, og en dag kom der besked: 
„Erik Svane er død“.

Hans venner mistede i ham en ualmindelig god kammerat, et leven- 
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de og fornøjeligt menneske. Danmark mistede en god og ærlig søn. 
For Sydslesvig var tabet størst. Hans varme sindelag for landsdelen, 
hans grundige og solide viden ville have gjort ham til en meget vær
difuld medarbejder i kampen for Sydslesvigs frihed.

Det skulle nu ikke være så. Men endnu huskes hans ord til en kreds 
af nordslesvigere: „Glem ikke dem syd for grænsen. Husk, at det er 
jeres landsmænd. De trænger til jeres hjælp og forståelse“.

FREDERI KSSTAD
AF ERIK BONDO SVANE

HISTORIE
Frederiksstad er opkaldt efter sin Grundlægger, Hertug Frederik III 

af Holsten-Gottorp. Byens Vaaben, 2 blaa Strømme i rødt Felt, hen
tyder til dens Beliggenhed mellem Ejder og Træaa. Her inddæmmedes 
1570 Seebiill Kog, idet Træaaens Udløb i Ejderen blev spærret af et 
Dige, Ejderdiget, hvorefter Forbindelsen mellem de to Vandløb kun 
kunde ske gennem 2 smalle Kanaler, de saakaldte Sielzug, og tilsva
rende Sluser. Stedet var kun tyndt bebygget. Et gammelt Vers har 
dog spaaet, at her vilde opstaa en By.

Wenn up Seebiill een Stadt steilt,
Un in de olde Koog de Hahn kreit,
un in de Wold de engelsche Trommel sleit, 
Wo et denn wohl im Stapelholm togeit?

Den første Bebyggelse skete ved, at Skibene lagde til ved Seebiill og 
drev Handel; men dette forbød Hertugen 1613.

Imidlertid var Trediveaarskrigen 1618 brudt ud; Spanien ønskede 
at knuse Holland og afbrød derfor al Handel med Nederlandene. Efter 
Dortrechtsynoden s. A. hjemsøgtes Holland af voldsomme Religions
stridigheder, under hvilke man gik haardt frem mod Remonstranter- 
ne (se nedenfor om disse). Hos Hertug Fr. III dukkede da Pla
ner op om at grunde en ny Stad ved Seebiill, som skulde befolkes med 
landflygtige Remonstranter; ved Hjælp af disse haabede han at kunne 
lede Verdenshandelen, som det officielle Holland var udelukket fra, 
ind til den nye Stad. Sjælen i Foretagendet var den. hollandske Køb
mand Willen van den Hove, Heer van Wedde. 27. 9. 1619 udstedte 
Hertugen den første Octroi for Frederiksstad, udvidet 1620 og endelig 
formuleret 27. 6. 1621. Paa den mest ublufærdige Maade reklameredes 
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der for Byen baade paa hollandsk og paa Latin. Remonstranterne holdt 
sig dog foreløbig tilbage, da de mærkede, at de økonomiske Motiver 
ved Foretagendet havde større Vægt end de religiøse. Men den 24. 9. 
1621 kunde Grunden til det første Hus lægges, og Byen voksede der
efter hurtigt op. Hertugen havde store Planer for; foruden Handelen 
med Spanien vilde han drive Handel med Frankrig, Algier, ja endog 
med Abessinien og Persien; for at samle den persiske Silkehandel i 
Frederiksstad sendte han 2 Gange et Gesandtskab til Isphahan, blandt 
Deltagerne var Adam Olearius, (Oehlenschläger) hvis Skildringer er 
en af Kilderne til Adam Oehlenschlägers Aladdin. Under Kejserkrigen 
paatænkte Hertugen, skønt dansk Lensmand, at gøre Frederiksstad til 
Krigshavn og stille den til Wallensteins Disposition.

Trods alle Bestræbelser lykkedes Foretagendet dog ikke. 1625, da 
en mildere Kurs satte ind i Holland, vendte flere af de rigeste Remon- 
stranter tilbage. Spanien, der frygtede, at de forhadte Hollændere blot 
proforma vilde lade sig indskrive som Borgere i Staden, var meget 
tilbageholdende, og først i 1627 kom en Handelstraktat i Stand; men 
Hertugen havde ingen Flaade til at beskytte sine Skibe med overfor 
de franske Kapere, og i Frederiksstad misbrugte den spanske Kommis
sær sin Stilling. Kejserkrigen brød ind over Landet, og danske Skibe 
blokerede Ejderen og skadede Handelen. Salthandelen, Sildehandelen 
og Hvalfangsten mislykkedes. Statholderen Adolf van Wael, Herr 
van Moersbergen rejste bort til Holland og van Wedde forlod Byen 
som en ruineret Mand. Da Krigen mellem Spanien og Holland endte, 
var Frederiksstads Chancer som Centrum for Storhandelen uigenkal
delig forbi.

Siden da har Byen ført en stille Tilværelse. 1649 anslaas dens Ind
byggertal til 1400. Aar 1700 til 2000. Ved dygtigt Haandværk og lidt 
Industri kunde Velstanden nogenlunde holdes oppe. Frederiksstad 
Øllet regnedes i det 18. Aarhundrede for at staa paa Højde med det 
engelske Ale. I 1845 var der 2467 Indbyggere. Frederiksstad fik et 
slemt Knæk ved Oprørernes sindssvage Bombardement 1850, der øde
lagde store Dele af Byen. Derfor var der kun 2347 Indbyggere i 1862. 
Heller ikke Afstaaelsen i 1864 bragte Byen Lykke, og i 1938 var der 
kun 2300 Indbyggere.
T olerancen i Frederiksstad.

Frederiksstad er blevet berømt som Fristed for forskellige religiøse 
Samfund, som har levet her Side om Side i over 300 Aar.

Remonstranterne gaar tilbage til 1603, da den hollandske Teolog Ar- 
menius i Leyden skarpt vendte sig mod Calvinisternes Prædestina
tionslære. 1610 nedfældede Armenianerne deres Lære i et Dokument,
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det saakaldte Remonstrantia; heraf Navnet paa Sekten. De anerken
der ikke Katekismus eller Trosbekendelse af nogen Art, men kun Guds 
Ord, som det er nedfældet i Bibelen; overfor anderledes troende er de 
yderst tolerante. Efter at Dortrechtsynoden 1618 havde fordømt deres 
Lære, og Lederne var gaaet i Landflygtighed, dannedes det remon- 
strantisk-reformerte Broderskab.

Mennonitterne har deres Oprindelse i de Gendøbelsesbevægelser, 
der brød frem i Reformationsaarhundredet; under Menno Simons Le
delse antog Bevægelsen et stille og verdensfjernt Præg. Barnedaaben 
forkastedes, deres Gudstjeneste savner enhver Prunk, de bærer ikke 
Vaaben, maa ikke aflægge Ed og kunde oprindelig ikke tage Embede i 
Staten. 1623 slog Mennonitterne sig ned i Frederiksstad. Oprindelig 
var der 3 Menigheder, en højtysk, en frisisk og en flamsk, som for
endes omkring Aar 1700.

Katolikkerne kom 1625; den energiske Doninikanerpater Nicolaus 
Jansenius havde i den første Tid stor Indflydelse paa Grund af sin 
Forbindelse med Spanien.

Allerede 1649 boede nogle Jøder i Frederiksstad, men Hertugen 
nægtede dem fri Religionsudøvelse, fordi det var tyske Jøder — i Mod
sætning til de rige portugisiske Jøder var de tyske nemlig kun lidet 
ansete. Først 1677, da Jødekirkegaarden blev anlagt, fik de fri Reli
gionsudøvelse. I 1850 var der ca. 400 Jøder, mest fattige Smaaborgere; 
de blev tilbage i Byen under Bombardementet; det gik derfor haardt 
ud over dem. Efter 1933 er man gaaet skarpt frem imod Jøderne her 
som andre Steder.

Fra 1673 og et godt Hundrede Aar frem i Tiden holdt Kvækerne til 
i Frederiksstad.

1662 gav Raadet Stanislaus Lubiénez og hans polske Brødre Fri
sted i Byen; deres Lære var unitarisk, d. v. s. de benægtede Dogmet 
om Treenigheden. 1663 lod Hertug Christian Albrecht dem udvise.

Den lutherske Menighed var oprindelig meget fattig; den bestod af 
fordrevne Lutheranere fra Mellemtyskland og af lokale Bygningsar
bejdere; efterhaanden kæmpede den sig frem og fik ogsaa Del i By
styret. Nu udgør den 9/10 af Byens Indbyggere.

Styrkeforholdet mellem de religiøse Samfund saa i 1905 saaledes ud: 
Af 2661 Indbyggere var 2343 Lutheranere, 73 Remonstranter, 30 Men- 
nonitter, 98 Katholikker og 117 Jøder.

BYPLAN
En anden Arv fra Fortiden er Frederiksstads umiskendelig hol

landske Præg. Byen er anlagt efter Skakbrætsystemet. Gaderne følger 
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nogenlunde Verdenshjørnerne, dog er der en lille Drejning paa 21° 
mod Syd. Mittelburggraven deler Byen i 2 Halvdele, den sydlige Vor
derstadt og den nordlige Hinterstadt. Hver af disse Bydele blev op
rindelig ogsaa delt af Grave, Vorderstadt af en Kanal fra 0—V, Mit
telgraben, der dog hurtigt blev opgivet, og Hinterstadt af en Kanal fra 
N—S, Nordergraben, som blev opfyldt 1705, men endnu markeres af 
den brede Gade Hinterstadtfeld. Arbejdet lededes af Arkitekten Hen
drik Ruytensteen.

I Løbet af Aarene 1621—26 blev Vorderstadt bebygget. 24. 9. 1621 
lagde van Weddes Søn Grundstenen til det første Hus, der laa i det 
S. V. Hjørne, hurtigt fik man de andre Hjørner bebygget, og skred 
derpaa til de mellemliggende Huse. Derefter tog man fat paa Hinter
stadt, men her gik der længere Tid, før man blev færdig.

Mest karakteristisk for Byen er dens Kanaler med de skyggefulde 
Linde. Husene er snævre Gavlhuse, opført i hollandsk Stil ofte med 
Kamtakker; man lægger Mærke til de mange Bomærker, der er an
bragt i Gavlene: Hjort, Hest, Falk, Svane, Løver, Engle etc. 1850 faldt 
mange af de ejendommelige Huse som Følge af Bombardementet, Gen
opførelsen skete i en saglig tør Stil, som dog staar langt over de Ræds
ler, der blev opført i Kejsertiden.

KRIGSBEGIVENHEDER
Af danske er Frederiksstads Navn vel mest kendt paa Grund af 

Helgesens tapre Forsvar 4. 10. 1850, men det var ikke første Gang By
en blev inddraget i Krigsbegivenheder; næst efter Rendsborg er Frede
riksstad nemlig det vigtigste Overgangssted over Ejderen.

Begivenhederne under Kejserkrigen er allerede omtalt.
Under Torstensonsfejden blev Træaaen stemt op for at vanskelig

gøre Adgangen øst fra. Under den 1. Svenskerkrig 1657 blev Frede
riksstad ikke berørt, og under den paafølgende Krig 1658—1660 blev 
den skaanet, fordi Borgmesteren van Rytenbeck i Holland havde stu
deret sammen med vor allierede, den store Kurfyrste. I Perioderne 
1675—79 og 1684—89 var Byen paa danske Hænder.

1699 fik Frederiksstad en svag Skansebefæstning. Planer, Hertug 
Fr. IV. havde næret om at gøre den til Hovedleddet i det gottorpske 
Befæstningssystem i Stedet for Tønning, blev opgivet. Den 13. April 
1700 blev Byen, der forsvaredes af 500—600 Mand under Ledelse af 
den svenske Oberst Mandefeldt stormet af Danskerne. Hertugen af 
Württembergs Tropper, der kom fra Husum, trængte ind gennem den 
gyldne Port og Havnen, medens Generalmajor Fuchs forcerede Holm
porten. I Staden udviklede sig blodige Gadekampe, som endte med,

59 



at de indespærrede gottorpske Tropper Kl. 19 overgav sig. Byen maat- 
te betale en Brandskat paa 4000 Rd.; men Plyndringer blev undgaaet. 
Vort Tab var 30 Mand, Gottorperne havde 40 saarede og døde.

Den 16.—18. januar 1713 gik Magnus Stenbeck med sin Hær over 
Ejderen vest for Frederiksstad. Meningen var, at han vilde gaa Nord 
paa og marchere over Fyn til Sjælland „som Kong Gustav med Døden 
for Øje“. Allerede under Opholdet i Frederiksstad begyndte Forhand
lingerne med de to gottorpske Udsendinge Banér og H. Rewentlou om 
Tønnings Overgivelse. Frederiksstad blev som Følge af det gottorpske 
Forræderi den 17. 2. besat af Danskerne.

Saa fulgte en 100-aarig Fredsperiode, men 9. 12. 1813 gik Tetter- 
born med sine Kosakker over Ejderen ved Frederiksstad, et Forsøg 
paa at bygge en Pontonbro mislykkedes. Byen blev udsat for svære 
Rekvisitioner og tungt Pligtarbejde, men iøvrigt forløb Besættelsen 
uden Excesser af nogen Art. 23. 1. 1814 drog Fjenden atter bort.

Den 7. August 1850 blev Frederiksstad erobret af Oberst Helgesens 
Styrker. Helgesens Adjudant Kaptajn I. A. F. Hoffmann var barne
født i Byen, i 1848 var han blevet sin Konge tro og havde brudt med 
sin slesvig-holstenske Slægt.

I 1864 var Frederiksstad befæstet ved Skanser og et Brohoved syd 
for Ejderen; dette maatte vi dog demolere i Januar 1864, da det laa paa 
holstensk Grund. Hele Omegnen var oversvømmet og Byen var kun 
tilgængelig ad Digevejene. 3. Komp. af 4. Brig. 4. Reg. laa i Frederiks
stad. Uden at det var kommet til Kamp i dette Frontafsnit rømmedes 
Byen 5. 2. 1864 om Aftenen. Fodfolket marcherede over Svavsted og 
Vester Ørsted til Skovkro ved Flensborg. 1. Fæstningskompagni gik 
over Husum og Tønder til Fredericia, medførende 21 Fæstningska
noner.

SPROGLIGE OG NATIONALE FORHOLD
Byens Stadsret fra 1633 er affattet paa Hollandsk, meneder forelaa 

en Højtysk Oversættelse. Hos Remonstranterne prædikedes lige til 
1864 paa Hollandsk. Højtysk blev hurtigt det officielle Sprog. Det hol
landske Folkesprog er forlængst afløst af Plattysk.

Frederiksstad var en gottorpsk Nydannelse og allerede fra først af 
var der et Modsætningsforhold til Kongen, Chr. IV, der øjnede en 
Konkurrent til Glückstadt. De gottorpske Følelser har holdt sig til 
1713, men er vel senere afløst af loyale og royalistiske Følelser. Paa 
Stænderforsamlingen 1836 repræsenteredes Frederiksstad af sin Borg
mester Jan Jelles Schütt, en retsindig og loyal Mand. De illoyale sles
vig-holstenske Tanker slog imidlertid Rod i Byen, som 1848 tog livlig 
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Del i Oprøret. Kun Schütt, velkendt som Höyer-Möllers „gamle Borg
mester“, blev sin Konge tro. I 1849 udartede det til anarkistiske Til
stande bladt de mindrebemidlede; da Byskriveren Mathias Davids, 
der hidtil havde været slesvigholstensk, skulde overtage Borgmester
embedet i Husum, som han havde faaet tildelt af den dansk-tysk-en- 
gelske Bestyrelseskommission, blev der Tumult i Byen. Höyer-Möller 
(„Den gamle Feltpræst“) har i sine Livs- og Krigserindringer givet en 
Skildring af Byens danskfjendtlige Fanatisme. Oprørernes voldsomme 
Bombardement i Forbindelse med de danske Soldaters enestaaende 
Hjælpsomhed mod Befolkningen, fik dog Stemningen til at vende, 
mere moderate Strømninger kom frem. Ved Stændervalget 1853 blev 
Tillisch — det danske Medlem af Bestyrelseskommissionen valgt i 
Frederiksstad. Der er dog ingen Tvivl om, at Byen i 1864 følte sig som 
slesvig-holstensk. selv om den forholdt sig rolig under det danske 
Styre.

Efter 1920 er der ogsaa udført dansk Arbejde i Frederiksstad. Max
imum af danske Stemmer, 20, naaedes i 4933. En halv Snes Børn er 
1 Gang om Ugen blevet undervist af Vandrelæreren fra Slesvig, efter 
Afgang fra Skolen har de unge besøgt danske Efter- og Højskoler. 
Danske Møder i private Hjem. Siden 1934 holdtes dansk Gudstjeneste 
1 Gang om Maaneden. En dansk Barnedaab fandt sted i 1943.

FØRSTE RUNDTUR I BYEN

Forreste bydel
Som Udgangspunkt for en Vandring i Staden vælges Byens Cen

trum — det store firkantede Torv, hele den østlige Del blev allerede i 
det 18. Aarhundrede beplantet med Linde — et talende Vidnesbyrd 
om Byens fejlslagne økonomiske Drømme. Her er anbragt en gotisk 
Mindebrønd, udsmykket med Sentenser af Klaus Groth — mere ejen
dommelig en smuk. Stil Dem til højre for Broen, der fører over til 
den bagerste Bydel; hvor malerisk med det stille Vand, den gamle, 
graa Granitbro og over de takkede Gavle den lutherske Kirkes Spir. 
Paa Hjørnet af „det grønne Torv“ og Østre Torvegade ligger Hotel 
Stadt Hamburg, i 1850 Windals Hotel; her havde Helgesen sit Hoved
kvarter indtil Hotellet blev skudt i Brand. Hovedfløjen ud mod Tor
vet er den gamle fra 1816; i Gavlen findes flere Kanonkugler. Side
fløjen brændte derimod. Paa Sydsiden ligger Raadhuset, der er opført 
1910, let kendelig paa sine 2 takkede Gavle. Ved Siden af ses Ting
huset, opført i 1850’erne som Raadhus, en ringe Erstatning for den 
dejlige Bygning med svungne Renaissancegavle, som Oprørerne 1850
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skød i Brand. En Justitia, som før kronede det gamle Raadhus, staar 
nu sønderslaaet i Apotekets Have.

Man gaar nu mod vest langs Kanalen ad Midterborgvolden under 
de gamle Linde. Paa Huset Nr. 15, et gammelt Gæstgiveri, pranger By
en Amsterdams Vaaben. Huset Nr. 3, den gamle Mønt, er det interes
santeste i hele Byen. Det er opført 1626 af Statholderen Adolf van der 
Wael van Moersbergen og har naturligvis skullet tjene som Mønt, men 
er aldrig blevet benytet hertil. Fløjen, der vender Gavlen ud mod ka
nalen, var blot Pakhus, men er nu indrettet til Bibliotek. Skønnere Gavl 
skal man lede længe efter, malerisk med de gamle røde Mure, graa 
Sandsten og blygraa Vinduer, Rytmen livlig og afvekslende. Af Enkelt
heder lægger man Mærke til de udhugne Løvehoveder og Statsholde
rens Vaaben med Indskriften: „Omne solum forti viro patria. (Enhver 
Jord er den kække Mands Fædreland). Porten i Havemuren fører til en 
lille Gaard, der overskygges af en mægtig Kastanie. Mod Øst er en 
Mur ind mod Mennonitternes Præstebolig, mod Syd findes Møntens 
Hovedfløj, der oprindelig har været Beboelsesfløjen, men som siden 
1708 har været benyttet af Mennonitterne til Gudstjeneste. Ad Vin
deltrappen kommer man faa Trin op til Kirkesalen, et meget enkelt, 
hvidkalket Rum, et Par Trin til, og man er i det lille hyggelige „Kam- 
mertje“ — en senere Tilbygning — der tjener som Præsteværelse. Bag 
Sydfløjen ligger Mennonitternes Kirkegaard. Ingen grusbelagte Gan
ge skiller de forskellige Grave. „De ligger alle i den samme Plæne og 
i næppe en Alens Afstand fra hverandre, egentlig som var de en stor 
Familie, der hviler i en fælles Grav“. (Bodenhoff). Her ligger den 
gamle Borgmester Jan Jelles Schütt begravet — han, der i Prøvelsernes 
Stund blev sin Konge tro. — Gennem den store Port i Gavlen mod 
Midterborggraven kommer man ind i Bibliotekets moderne, men 
smagfulde Interiør.

Man gaar videre langs Kanalen til Vestre Sielzug, derefter til venstre 
langs denne, til man kommer til Hjørnet af Vestre Torvegade; her lig
ger Synagogen, opført 1847; Tilbagevejen til Torvet foregaar ad Ve
stre Torvegade.

Fra Torvet gaar man nu mod Syd ad Byens ene Hovedgade, Prin
sensgade. Her er flere gamle Huse bevaret, især lægger man Mærke til 
Nr. 28 paa Hjørnet af Vestre Havnegade, det saakaldte Paludanhus, 
opført 1637; oprindelig Dobbelthus, forsynet med 2 selvstændige 
Gavle, som i 1840 blev sammenbyggede. Det har en smuk Indgangs
dør. Bogstaverne G. P. og G. M. minder endnu om de to Bygherrer, 
den rige Vinhandler Godefridus Paludan (oprindelig Remonstrant- 
præst, men afskediget for Kætteri) og dennes Svigersøn Gerrit Mar- 
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tens. Ved Fürstenburgwall — egentlig Vorderste Burgwall — gaar 
man til højre forbi den katholske Kirke fra 1854, som er indviet til 
Knud den Heilige, man ser blot Gavlen. Paa Hjørnet mod Vestre Siel- 
zug laa Byens ældste Hus, i lang Tid benyttet som Synagoge. Vejen 
tilbage gaar langs Kanalen, vi kom ad, forbi Prinsensgade til Byens an
den Hovedgade, Prinsessegade. Her ligger Remonstranternes Kirke, 
opført 1852—54 i „nyere Renaissancestil“ d. v. s. fri Klassisisme. Spi
ret 36 m højt. Grundstenen til den oprindelige Kirke blev 1624 nedlagt 
af Statholderens Datter Catharina von Moersbergen; i 1850 blev Kir
ken skudt i Brand af Oprørerne, hvorved Byen blev en interessant 
Bygning fattigere. Der fortsættes nu ad Prinsessegade til Torvet; slut
telig følges Mittelburgwall mod Øst; det østligste Hus paa Hjørnet 
af Lohgärbenstrasse, Grevens Hus, er et smukt gammelt Hus med 
Trappegavl; det er bygget af den hollandske Emigrant Pieter de Graef, 
en Broder til Borgmesteren i Amsterdam, men har vist nok Navn efter 
en Grev Danneskjold-Samsøe, der i det 18. Aarhundrede har ejet det.

ANDEN TUR

Bagerste Bydel
Man gaar over Broen og til højre ad den nordre Side af Midterburg- 

volden. Man lægger Mærke til Huset Nr. 22. I dette Hus boede Louis 
Phillip af Orleans — senere de franskes Konge — nogle Maaneder i 
1796 under Navnet L. P. de Vries og ernærede sig ved Sprogundervis
ning. Fra dette Hus stammer den smukke hollandske Stue, som findes 
i Kunstindustrimuseet i Flensborg. Nabohuset Nr. 24 var endnu smuk
kere, men er desværre revet ned.

Herfra spadserer man tilbage langs Kanalen forbi den lutherske 
Kirkegaard; ved Siden af den ligger Jødernes gamle Skole, hvor Hel- 
gesen boede, efter at Hotellet paa Torvet var skudt i Brand. „Nu flyt
ter vi til det gamle Testamente, saa begriber Tyskerne, at vi ej vil 
vige, men at vi vil have Øje for Øje og Tand for Tand“. Her fejrede 
Helgesen 4. 10. 1850 sin Fødselsdag; fra Husum var rekvireret Østers, 
men den bedste Gave var dog, at Stormen heldigt var afslaaet. For at 
komme til Kirken skal man følge Midterborgvolden helt til Vestre 
Sielzug, dreje til højre om ad denne Gade og atter til højre ad Vestre 
Liljegade.

Nord for Kirken er en dansk Krigergrav. Den lutherske Kirke er 
bygget 1644, og udvidet 1670’erne. Byggeemnet var smaa Mursten, i 
Taarnet Granit, som stammer fra en ødelagt Sluse. Spiret er bygget 
under Indflydelse af Kirkerne i Flensborg — akkurat som i Ærøs- 
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købing. Vinduer og Portaler er af Sandsten. Indvendig er Alteret med 
Jurian Owens Billede „Christi Gravlæggelse fra 1676, Kirkens største 
Seværdighed. Det har en smuk udskaaren Ramme. Orgelet var oprin
delig over Alteret, men blev 1861 anbragt i Kirkens Vestende. Foran 
Alteret ligger Owens begravet (død 9. 12. 1678); han var stærkt knyt
tet til Menigheden. Prædikestol og Døbefont stammer fra Nordstrand.

Huset Vester Lilliegade Nr. 9 er Byens mindste Hus. Saa gaar man 
{tilbage til Vestre Sielzug, der følges til Træaaen. Her i det N. V. 
Hjørne af Byen laa indtil 1939 den gamle, ærværdige Jødekirkegaard 
— i høj Grad en Seværdighed, saa maatte den falde som Led i de al
deles vanvittige Jødeforfølgelser i Tyskland. Nu er den Sportsplads. 
Træaaen ligner her nærmest en Indsø, her vokser de Siv, som i lang 
Tid har været brugt til Forfærdigelse af Sivmaatter. Man følger By
ens Nordkant og vender tilbage til Torvet ad den store brede Gade i 
Midten: Hinter Stadtfeld.

Et bondebryllup i Angel i gamle dage
AF JOHS. JENSEN-SPANG, HUSB Y, ANGEL

Foruden de årligt tilbagevendende festdage i Angel — hvortil blandt 
andet Brarup marked regnedes — afholdtes private gilder, og blandt 
disse antog især bryllupsfesterne ofte et sådant omfang, at regeringen 
til tider har set sig nødsaget til at skride ind og med trusler om høje 
bøder søgt at dæmme op mod overdrivelserne.

Når nu brudgommens og brudens forældre indbyrdes havde be
sluttet at fejre et såkaldt „stort bryllup“, blev allerede mange uger for
ud nære slægtninge og naboer indbudt til en drøftelse for at fastsætte 
festens omfang. At hele landsbyen skulle deltage var en selvfølgelig 
ting, for landsbyfællesskabet gjorde sig gældende såvel i glæde som 
i sorg. I ugerne forud for bryllupet var der nu alle mulige forbere
delser at træffe. Naturligvis måtte bryllupshuset først gennemgå en 
grundig rengøring, og mange rum, stuer, „pissel“, forstuer, logulv med 
mere, skulle indrettes til modtagelse af de mange gæster. Alt dette var 
en opgave for de nærmeste naboer, de såkaldte sysselfolk, og arbejdet 
betragtedes ikke som en byrde, men som en ære. løvrigt var der ar
bejde nok, for til et sådant bryllup måtte foruden en fed stud flere 
svin, kalve og geder slagtes og tilberedes med henblik på festmåltidet. 
Med økse og forskærerkniv blev store mængder kød finhakket til kød- 
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boller, og tvebakkerne til melbollerne blev ikke som ellers knust med 
manglebræt, men med plejl på logulvet.

Otte dage før festen var man så langt fremme, at indbyderen, i re
gelen brudgommens eller brudens bror, kunne bestige sin hest og ride 
ud med indbydelserne til de mange gæstér, der ofte boede spredt over 
flere kirkesogne. Hesten var smykket med blomster, brogede bånd 
og flitterguld, og selv bar han sort festklædning og høj hat. I forvejen 
var der af en eller anden lejlighedsdigter forfattet en rimet indbydelse, 
som han havde lært udenad. Allerede fra tidlig morgen begyndte hans 
ridt gennem landsbyerne. Det gik i skarpt trav, indtil han kom hen, 
hvor han havde ærinde. Så tog han hatten af, for at han så ubemær
ket som muligt kunne skotte ned i den, for i hatten var anbragt en af
skrift af den poetiske indbydelse for det tilfælde, at hukommelsen 
skulle svigte. Når husets beboere havde forsamlet sig foran husdøren, 
blev indbydelsesdigtet fremsagt, hvorpå der blev overrakt indbyderen 
en hjertestyrkning. Af hensyn til de mange senere besøg nød han dog 
kun lidt. Her skal gengives en prøve på en sådan indbydelse, af hvilke 
der i øvrigt er bevaret mange (her frit oversat):

Først lykke og venlig hilsen,
pas godt på og vær lutter øre.
Jeg indbyder alle og en til bryllupet, 
som bliver holdt om otte dage.
Altså ønsker brudgommen,
Peter Thomsen i Husby er hans navn,
og hans kære dyrebare brud, 
Mette Christine Petersen kaldet 
fra Gremmerup — jer vel bekendt. 
Så kom nu alle, store og små, 
gør jer i god tid rede til brudefærden. 
Overvær vielsen i kirken 
og fryd jer over deres lykke. 
Tag så med hjem i bryllupshuset 
og tag del i det glade måltid. 
Bring med til festen et glad hjerte, 
åbent for lystighed og glad skæmt. 
Brudeparret vil stedse være taknemmelig, 
når I møder talrigt frem.
Lad min indbydelse blive vel modtaget 
Og hermed slutter jeg for denne gang.

Der blev ikke afgivet nogen afskedshilsen, da dette ville have væ- 
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ret ensbetydende med at trække indbydelsen tilbage. Efter en i rim
form afgivet tak :

Nu siger jeg tak på sømmelig vis
og rider min vej igen

foretog han en omkringvending og sprængte af sted mod det næste 
mål, for det hele skulle være overstået inden aften.

Efter at man var klar over, hvem der skulle deltage i bryllupet, måtte 
bryllupsgaverne skaffes til veje. Disse bestod ofte af pengegaver, men 
i de fleste tilfælde dog af brugsgenstande af sølv.

I den sidste uge før bryllupet sendte naboerne deres unge tjeneste
piger, der bar flagrende bånd om hatten, hen i bryllupshuset, hvor 
de afleverede store kurve med levende høns, nogle pund smør, et par 
snese æg og lignende sager. Det skulle altsammen bruges ved festen 
og kaldtes „Schick“ - fond). Overbringerne blev godt beværtet og 
takket. I de få dage, der nu var tilbage inden festen, måtte syssel
folkene ordne og tilberede „fonden“. De forstod dog at forene det 
nyttige med det behagelige, og efter de mange slagtninger var der ri
geligt med okse- og hønsekødsuppe og andre rare ting. Især smagte 
„pølse og plukfisk“ godt efter endt dagværk. Den nævnte ret bestod 
af kogt havregrynspøle med rosiner, hvortil der serveredes oksekøds
terninger og andet småkød.

Dagen før festen kom brudetoget, der skulle bringe den vordende 
bondekones udstyr. Toget bestod af en lang række vogne, og også 
denne dag havde sine bestemte foreskrevne ceremonier. Langt frem
skudte dobbeltposter af sysselfolk afventede togets ankomst, men man 
kørte forbi dem uden at ænse dem, og togets fører angav, når han blev 
spurgt, altid en fjerntliggende landsby som rejsens mål. Det gik på 
samme måde, når de kom til de næste poster, indtil man nåede det 
endelige mål. Her stod nemlig sysseltolk i stort tal og spærrede vejen, 
og dem lykkedes det efter mange bønner og overtalelser at bevæge 
kusken på den forreste vogn til at køre ind på gårdspladsen, og efter 
ham fulgte alle de andre vogne. Også ved denne lejlighed fandt en 
festlig beværtning sted. Det næste stadium i udviklingen var brude
sengsaften, som ligeledes foregik under iagtagelse af alle de fra gammel 
tid nedarvede sædvaner.

Ikke længe efter morgengryet på selve højtidsdagen, efter tradi
tionen en fredag, så man gæsterne i forskellige slags vogne komme 
kørende fra alle retninger. Først når det lange vogntog til kirken var 
omhyggeligt ordnet efter slægtskabsgrad, trådte bruden, der var pyn
tet af herredsfogdens frue, og som indtil nu ingen af gæsterne havde 
set, ud af brudekammeret og besteg den første vogn sammen med brud- 
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gommen. — Længere tilbage i tiden sad bruden sammen med påklæ
dersken i den første og brudgomen med to forlovere i den anden vogn. 
Når brudetoget nåede kirken, måtte det ordnes på ny. En flok små
piger gik foran bruden, hun og påklædersken blev flankeret af to noget 
større piger, og så fulgte brudgommen med sine forlovere. Efter viel
sen kørte den lange vognrække i nøjagtig samme rækkefølge tilbage 
til bryllupshuset, hvor imellemtiden bordene var blevet dækket og 
alt gjort rede til hovedmåltidet.

Placeringen af gæsterne var et vanskeligt stykke arbejde, hvortil ud
krævedes en del personalkendskab og en god portion takt. For i Angel 
rådede i mere eller mindre udpræget grad en vis rangsyge. Det var 
for skafferen, i regelen degnen, overordentlig vanskeligt at bringe 
slægtsskabsgraden og det antal køer, de enkelte gæster besad, i et no
genlunde harmonisk forhold for ikke straks fra begyndelsen at bringe 
festens gode forløb i fare. Dette gjaldt naturligvis kun i hovedfestlo- 
kalet, for i loen og de andre rum i udhusene, der var indrettet til spis
ning, indtog de mindre fornemme gæster deres pladser efter tilfældigt 
valg.

Efter at præsten, som fik tildelt en plads lige over for brudeparret, 
havde bedt en bordbøn, blev suppeterrinernes indhold delt rundt. Af
brudt af lange mellempavser fulgte de andre retter, kogte høns, skinke, 
oksekød med peberrod og steg. I „æ pissel“ fik den nærmere familie 
vin, mens gæsterne i de provisorisk indrettede rum måtte nøjes med 
øl og brændevin. Hele måltidet varede flere timer. Når man til slut 
havde sunget en salme i „æ pissel“, og præsten eller skafferen havde 
holdt en tale, hævedes taflet.

Aftenfesten indlededes med, at brudeparret dansede en brudedans, 
derefter fulgte den traditionelle såkaldte fakkeldans. Så var festens me
re officielle del forbi, og de forskellige gæster kunne hengive sig til 
de fornøjelser, hver især foretrak. Mens de unge dansede videre, satte 
konerne sig ved kaffebordet, og mændene gik sammen i grupper for 
at drøfte aktuelle spørgsmål. Først når hanen galede om morgenen, 
sluttede festen.

I de følgende dage festedes der videre. Nu deltog den nærmeste fa
milie igen samt naboerne og sysselfolkene. De sidste skulle have gen
gæld for al deres møje og blev derfor opvartet af husets folk og af 
selve brudeparret. Den derefter tiloversblevne mad blev fordelt til sy
ge, fattige og tiggere, som uindbudte havde indfundet sig i stort tal. 
I nogle egne i Angel var det også blevet sædvane at sælge resterne på 
offentlig auktion.

I dag er alt helt anderledes. De her omtalte skikke er næsten fuld- 
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stændig forsvundne, og nu holder man en bryllupsfest, der Kun stræk
ker sig over få timer. Skal der endelig holdes stort bryllup, finder gil
det sted i et offentligt lokale, men det når ikke i fjerneste måde den 
udstrækning, som var gældende i Angel for 100 år siden.

Det meste af sit stof har forf. fra »Angler Heimatbuch« 1936.

Om Aabenraa Byarkiv
I Oversigten over Landsarkivet for de Sønderjydske Landsdele, som 

Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt har udgivet 1944, fortælles om 
den kranke Skæbne, Aabenraa Bys Arkiv har haft 1523, 1610 og i ny
ere Tid (s. 141). Flensborg Bys Borgmester Georg Clæder har ved et 
Brev fra Bysekretær Kamtz i Aabenraa faaet Efterretning om et Tab, 
som Arkivet har lidt i 1714; han skriver „dass als in ihrer Stadt An. 
1714 die gefangene Soldaten int den Raht Haus eingespærret, sie zvey 
Schrancke erbranden und alle alten Documenta und Stadt-Nachrich- 
ten zu Tobaks-fidibus verbraucht.“ De gamle Dokumenter gik tabt, 
da de svenske Soldater benyttede dem til at tænde deres Piber ved! 
(Io Henr. a Seelen, Memorabilium Flensburgensim . . syltage (1752), 
S. 302).

Achelis.

Jysk Arkæologisk Selskab
Det må hilses med glæde, at der om kort tid i Aarhus, til fremme 

af den arkæologiske forskning i Jylland, skal stiftes en forening: Jysk 
Arkæologisk Selskab. Der har længe været savnet et bindeled mellem 
alle de kræfter, fra Aarhus Universitet og museerne til private, der vil 
bidrage til eller som interesserer sig for det forhistoriske studium af 
den jydske halvø.

Jysk Arkæologisk Selskab vil være et sådant bindeled og virke dels 
ved foredrag og ekskursioner til særlig interessante udgravninger dels 
ved udsendelse af skrifter. Der kan jo her ikke komme til at mangle 
stof i et forhistorisk så rigt område som Jylland, og en længere række 
publikationer er allerede planlagt. — Kontingentet bliver 12 kr. om 
året (10 kr. for medlemmer af historiske foreninger). — Stiftende ge
neralforsamling 11. marts i Arhus.

Interesserede kan ved henvendelse til Forhistorisk Museum, Aarhus 
få tilsendt nærmere oplysninger. H. N.
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1. Nye abonnenter faar Gudmund Schütte: Sønder jydske Rigssagn I til 
favørpris 5,— kr. (i boghandelen 6,75 kr.).

LÔLLÂWS TrøENDB
Lollands største Dagblad
Hovedkontor i Nakskov 

Filialkontor i Maribo og Rødby

Lolland-Falsters 
Folketidende 
Stiftets største Blad 

Nykøbing F.

Sparekassen for Skagen og Omegn
Telefon 57 Skagen

Æ Jepsen hernino
Trikotagefabrik

Vestergade 43------ Telf. 221
Specialitet: Strikvarer

Aktieselskabet

Motorfabriken „Frederikshavn“
Aksel Michelsen

Kul- og Trælasthandel 
Tønder Telefon 2530-2531

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV

Svend Kirchheiner 
aut. Installatør

Storegade 17 . Tønder . Tlf. 45

Vestkysten
Syd- og Vest/yllands største Dagblad

Sønderborg 
Andelsmejeri

A. Nielsen & Co. A/S.

Nykøbing Falster

TØNDERHUS
Danskhedens nye Borg

Knud Hauvig . Tlf. 622 . Tønde r

N. C. Kloster
Haderslev

Telf. 2210 - 2211

Annonce ekspedition:

JERNBANEGADE 8 . TØNDER . TELEFON 2550

2. Indmeld Dem i Historisk Samfund for Sønderjylland (adr.: Åbenrå). 
Aarligt kontingent 6,— kr. + porto for to halvbind Sønderjydske 
Aarbøger.

3. Lokalhistoriske studiekredse bør bruge Indholdsfortegnelse til Søn
derjydsk Maanedsskrift 1924—44 (2 kr.) til at samle de lokalhistoriske 
artikler fra deres sogn; de fleste af de pågældende hefter fås endnu 
(50 øre pr. stk.) ved henvendelse til ekspeditionen.


