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Jens Jepsen Lohmann
Af Niels P. Bjerregaard

I det nationale røre i Sønderjylland i midten af 1800-tallet var 
Haderslev by med dens latinskole ret stærkt i forgrunden. Dog var 
det ikke skolen alene, men også adskillige private hjem, der deltog i 
kampen for dansk sprog og sindelag. I et sådant hjem kom den mand, 
hvis navn står over disse linjer, til verden den 2. juni 1842. Forældrene 
var guldsmed Andr. Hansen Lohmann og hustru Catr. Kirst. Kiels- 
gaard Jensdatter, og de måtte efter 1864 bøde for deres danskhed, idet 
de måtte forlade landsdelen, hvorved de blev økonomisk ruineret.

Sønnen blev sat i Haderslev latinskole, og han havde således blandt 
andre digteren Edvard Lembcke til lærer. Det er vel endogså sandsyn
ligt, at han har deltaget i afskedsfesten for pastor F. E. Boisen den 18. 
april 1859, hvortil Lembcke havde skrevet den smukke hyldestsang: 
Vort modersmål er dejligt.

I 1861 tog J. ]. Lohmann studentereksamen og rejste derefter til Kø
benhavn for at studere teologi. Der gik kun godt to år, så afbrød han 
sine studier for at tage aktivt del i krigen mod Tyskland. Som officers
aspirant deltog han i fægtningen foran Dybbøl den 17. marts 1864, og 
30. maj s. å. blev han udnævnt til sekondløjtnant ved 7. infanteri
regiment; men efter krigens slutning optog han atter sine studier uden 
dog helt at forlade hæren. Han var således indkaldt til lejrtjeneste i 
juli 1869 og august 1870. Studietiden var en lang tid for Lohmann. 
Tyskernes hårde fremfærd var gået ud over hans forældre, så de ikke 
kunne hjælpe ham økonomisk, og han måtte derfor være om sig for 
at tjene til livets ophold; men han tjente da også en del ved at tage 
timer på Thriges skole og Haderslev læreres skole. Omkring sidst
nævnte skole samledes ganske naturligt både sønderjyder, der boede 
i København, og en del nationalt indstillede københavnere, og de følte 
ret snart savnet af en sangbog, som de kunne bruge ved deres møder. 
Det blev overdraget Lohmann at redigere og udgive en sådan sangbog, 
og den udkom i 1867. Andet oplag udkom allerede året efter, og den 
blev senere fortsat som den berømte eller berygtede »blå sangbog«, 
berømt, set gennem danske briller, berygtet, set gennem tyske.

I januar 1871 tog han teologisk embedseksamen og var derefter hus-
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lærer hos forpagter Lawaetz på Kalundborg ladegård, men modtog 
22. september 1873 udnævnelse som personel kapellan i Sengeløse, og 
den 22. oktober samme år udtrådte han af hæren. Den 7. juni 1877 blev 
han kaldet til sognepræst for Tostrup-Roum menigheder i Rinds her
red, Viborg stift, og 16. august samme år blev han viet til Vita Budde 
f. Gether. Hun var født i Nexø den 19. september 1846 som datter af 
senere borgmester og byfoged i Køge Jens Joh. Gether og hustru Bar
bara Petrea Jespersen. Hun havde forud været gift med cand. jur. Rob. 
Budde, der døde 1871.

Opholdet i Tostrup-Roum blev ikke af nogen lang varighed; thi 
allerede den 22. marts 1881 blev han kaldet til sognepræst for Skive- 
Resen, og her gik han straks i gang med at få bygget en ny præstegård 
og få den gamle afhændet, og det lykkedes ham at gennemføre pro
jektet. Men næppe havde han fået sig installeret i den nye præstegård, 
før han gik ind for en anden sag, nemlig at få »Frue Kirke« i Skive 
udvidet. I den forløbne del af 1800-tallet havde Skive femdoblet 
sit indbyggertal, og det havde ført med sig, at kirken — selv på de 
almindelige søn- og helligdage — ikke var stor nok til at rumme dem, 
der mødte frem til gudstjenesterne. Her var det imidlertid, som om 
han løb panden mod en mur. Hvergang han havde fået et projekt ud
formet og mente at have grund til at tro på, at sagen kunne løses, 
var der altid en eller anden autoritet, der spændte ben for foretagendet, 
og så kunne pastor Lohmann begynde forfra. Det gjorde han imidler
tid også, og ved et af projekterne fandt man ved at undersøge »Frue 
Kirke«s mure med hensyn til deres soliditet de pragtfulde kalkmale
rier, der senere blev fremdraget og istandsat, og han var ikke sen til 
at lave en beskrivelse af disse kalkmalerier. Denne lod han trykke for 
at interessere regering og rigsdag for kirkesagen i Skive; men lige me
get hjalp det. Juleaftensdag 1893 kom imidlertid byens apoteker og 
overgav Lohmann et gavebrev til kirken. Det lyste op i mørket. Nu 
kunne der atter arbejdes, og der blev arbejdet; men han skulle ikke 
se sin hjertesag gennemført; han døde den 23. oktober 1894 og blev 
stedt til hvile på Skive kirkegård, hvor graven, som rummer støvet af 
den »blå sangbog«s fader, stadig holdes vedlige.

Ved siden af Lohmanns indsats, som er nævnt foran, vedblev han 
stadig at være sønderjyden, der var revet løs fra sin hjemstavn,men som 
stadig elskede hjemlandet og interesserede sig levende for dettes dan
ske befolkning. Måske blev han vakt til klar bevidsthed om sit søn- 
derjydske ophav af en kvindelig slægtning. Det var i studenterdagene. 
Han var hjemme på ferie, og den kvindelige slægtning hørte både med 
forbavselse og uvilje, at han havde aflagt sit modersmål og talte dansk 
rigsmål. Hun drillede ham med, at nu havde han »brændt sine skibe«,
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når han ikke mere talte sønderjydsk, og mente, at han kunne vel heller 
ikke. Svaret kom i løbet af få dage i form af sangen: »Hvornær vi bli- 
wer glaj«. Den viste, at han stadig tilfulde magtede sit modersmål. 
Denne sang blev både kendt og sunget i Sønderjylland, og da på et 
møde i efteråret 1918 sønderjydernes fører H. P. Hanssen sammen
fattede de danske sønderjyders stemning, før de skulle gå over til Dan
mark, gjorde han det i følgende vendinger: »Vi venter længselsfuldt, 
som børnene før jul venter den store højtidstime, og når den oprinder, 
da vil den sønderjyske piges ord i den gamle vise gå i opfyldelse: 
»Så holder vi et høtte, der aller før æ næwn. Vi bliwer glaj, som vi 
aller æ blewn.« Det var et citat af Lohmanns sang, som brugtes der.

Han tog også ivrigt del i arbejdet for at få oprettet den kirkelige del 
af »Nordslesvigsk Søndagsblad«. Den kirkelige del af dette blad blev 
udgivet af Chr. F, Monrad og A. C. C. Holdt, og første nummer ud
kom første søndag i advent 1880. I bladet for 13. marts 1881 fremkom 
en artikel af Lohmann: En salme af Grundtvig. Salmen er den be
kendte vuggevise: Sov sødt, barnlille! Artiklen gør rede for, hvordan 
Grundtvig efter en sygdom i 1844 var draget på landet og levede en 
tid hos en præsteven, og hvordan han en dag, da han var kommet sig 
noget, bad vennen skrive, hvad han dikterede, og diktatet var oven
nævnte salme. I første årgang nr. 19 findes et digt af pastor Lohmann: 
En kvindes bøn. — I nummer 23 og 24 gør han på lignende måde 
som ved Grundtvigs salme rede for, hvordan Paul Gerhardts salme: 
Befal du dine veje, er blevet til. I nr. 45 findes atter en artikel af ham: 
Første søndag efter mikkelsdag, hvori han fremkommer med nogle 
betragtninger over konfirmationen. Da Lohmann kom til Skive, kaste-
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de han sig, som før nævnt, over de to opgaver at få rejst en ny præste
gård og en ny kirke. Han fik derfor mindre tid til at skrive. Dog 
sendte han sit kære blad en ny oversættelse af den fra tysk oversatte 
salme: Jeg er træt og går til ro. Denne oversættelse er trykt i år
gang 1883, nr. 21.

Selv om pastor Lohmann, grundet på andet arbejde, standsede sin 
skribentvirksomhed, betød det dog ikke, at han glemte sønderjyderne. 
Da han kom til Skive, fandt han tre sønderjyder der, som var ansat 
ved skolevæsenet. Det var den senere skoleinspektør R. Hasselriis, 
der ganske vist var født på Bornholm, men havde levet sin barndom 
og ungdom i Sønderjylland, og han havde efter endt studentereksamen 
ligesom Lohmann deltaget i krigen 1864. Der var den senere over
lærer P. Becker, der stammede fra Als, og endelig kantor Paul Fre
derik Johannes Hansen, der var født i Slesvig. Det var et firkløver, 
der ønskede at skabe stemning for og hjælp til sønderjydernes nationa
litetskamp, og de fik da også oprettet en »Sønderjysk forening for 
Skive og omegn«. Her var Lohmann et meget virksomt medlem, og 
det er betegnende, at det netop var ved et møde om hjærtesagen, at 
han blev syg og måtte føres hjem, og dette sygdomsanfald havde dø
den til følge.

Ved pastor Lohmanns død blev der sagt om ham, at han havde væ
ret tro mod den egn, han var født i, og det folk, han var født imellem, 
og større ros kan vel næppe siges ved en mands båre.

Savsevejen, et ældgammelt vejstræk
Af Hans Vald. Gregersen

Kulturhistorikeren Hugo Matthiessen har i sin fortrinlige beskri
velse af Hærvejen givet forklaringen på den ejendommelige grænse 
mellem Ribe og Slesvig bispedømmer, der i det nordligste Sønderjyl
land ganske lader hånt om de gamle herredsskel. Nord for Immervad 
følger den vestlige grænsezone for det gamle Slesvig stift nemlig nøje 
de sogne, gennem hvilke Hærvejen havde sit forløb, således at dette 
store færdselsstrøg helt og holdent var underlagt krumstaven i Slesvig.

Denne teori er så rigtig, at den i virkeligheden allerede er blevet 
verificeret for over to hundrede år siden, hvad Hærvejens skildrer da
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også synes at have gjort sig klart, idet man finder det gamle vidne
udsagn optegnet i bogens udførlige noteapparat.

Oplysningen stammer fra en indberetning, som præsten i Skryd- 
strup, Peter Michelsen, i 1638 indsendte til den lærde Ole Worm som 
led i en større undersøgelse, til hvilken der indkom bidrag fra Ribe 
stifts samtlige gejstlighed. Det hedder her bl. a.:

»Østen fra Schrystrop kierche, 4 eller 5 steenkast, ligger et stort, 
langt bierg, det kaldes Brenebierg; det Strecker sig synder och nørr 
och det Strecker sig hen til Skioldesbierg, som ligger der norden fra, 
men Skioldesbierg ligger iche udi Schrystrop sogn, men udi Jegerop 
sogn. Paa wester side op til Brenebierge løber en wei, som meget 
affsiges, kaldes Sauffsewei, den atskiller fra huerandre Hadersleff 
proustij och Riber sticht.«

Efter den gamle præsts udsagn må vejen altså have haft hovedretnin
gen nord-syd i nogen afstand (vel et par hundrede meter) øst for 
Skrydstrup kirke. Lokaliteten »Brenebierg« kan være Brænbjerg, så
ledes som Sønderjyske Stednavne om end med tvivl foreslår. Rimelig
vis drejer det sig dog om en afskriverfejl for Brunbjerg, som findes 
nævnt i nogle udskiftningsakter og sikkert refererer sig til en tidligere 
lyngklædt højning østen byen. »Skioldesbierg« er uden tvivl samme 
lokalitet som Skodsbjerg i Nustrup sogn, idet man må forudsætte 
samme ejendommelige lydudvikling, som vi også finder i landsby
navnet Skodborg [»Skoldborg«]. Når Skrydstrup-præsten mener, at 
denne bakketop ligger i Jegerup (nu Vojens) sogn, kommer det gan
ske simpelt af, at Jegerup (Vojens) sogn netop her skyder en kile ind 
mellem Skrydstrup og Nustrup sogne, således at landstrimmelen mel
lem Skodsbjerg og Skrydstrup sogn hørte til det gamle Jegerup sogn.

Mens Savsevej ifølge den gamle præst var en vej, som var meget om
talt (»som meget affsiges«), er navnet nutildags glemt i Skrydstrup 
sogn. I det noget sydligere liggende Bevtoft sogn findes imidlertid 
stadig et vejstykke, som går under navnet Savsevejen. Det kendes her 
desuden fra udskiftningsakterne, hvor der skrives Saxeveyen, hvilket 
forleder Sønderjyske Stednavne til en opslagsform »Sakservej«. Selv 
om man paralleliserer med Frisvej sydvest for Bolderslev, vil en navne
forbindelse med sakserfolket dog næppe være tænkelig så langt fra 
Ejder-grænsen. Vi vil i stedet foretrække at tolke forleddet af det 
gamle ord saks »sten« med en hentydning til, at vejen har været sten
lagt i gammel tid.

Den tidligere museumsinspektør i Haderslev, Lund, har i sin tid 
mundtligt fremsat den tanke, at »Sauffsewei« skulle læses med tryk 
på anden stavelse, således at vi skulle have et gammelt forsøg på at 
stave det franske chaussé. Th. O. Achelis har senere (Schriften d.
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Vereins f. Schl. Holst. Kirchengeschichte II rk. 10 bd. 2. hæfte, s 120 f.) 
forbedret det til, at navnet skulle hidrøre fra det latinske via calciata, 
hvilket imidlertid ville forudsætte ganske samme lydudvikling her
hjemme, som dette ord har fået i fransk, og det franske chaussé har 
først langt senere vundet indpas her i landet.

På hosstående kort*) er Savsevejen den vestligste (delvis stiplede) 
linje, mens Pottervejen fra Vojens og sydpå findes fuldt optrukket 
(lige vest for jernbanen). Savsevej og Pottervej har øjensynligt samme 
forløb syd for det gamle grænseskel langs Rudbækken.

Lige øst for jernbanen ses den gamle Hærvej, der siden middelalde
rens slutning ved Immervad bøjede i østlig retning ind imod Ha
derslev, mens den tidligere søgte i nordlig retning over Vojens til 
Skodborg. Et par steder syd for Vojens ses endnu nogle hjulspor, som 
almindeligvis antages at være minder om Hærvejens oprindelige forløb.

*) Fremstillet efter samråd med museumsinspektør H. Neumann.
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Ejendommelig er imidlertid de tre nogenlunde parallelle vejstræk, 
som findes nord for grænsestrøget langs Rudbækken. Den nordgående 
færdsel synes ikke i egnen mellem Rudbækken og Kongeåen at have 
haft et fast leje. Savsevejen og Pottervejen har åbenbart til tider budt 
på bedre muligheder for landevejstrafik end selve Hærvejen, hvis 
rang frem for de andre dog til alle tider er givet af den stormand, der 
i sin tid ved dens side lod rejse den navnkundige Hovslundrunesten.

Præstesiægten Wulff i BevtofteTirslund
Af Max Rasch

Med Olav Christensens »Bidrag til Sønderjyllands præstehistorie«, 
offentliggjort i Månedsskriftets august-hefte 1952, fremdrages mindet 
om en gammel gravsten, der har ligget neden for prædikestolen i Bev- 
toft kirke. Indskriften på denne sten oplyste, at sognepræsten Jørgen 
Wulff døde 2den søndag efter hellig 3 Konger 1569.

Ved at blade i Vonsild sogns ældste kirkebøger, hvor af en nidkær 
præsts hånd er nedskrevet mange levnedsløb over mere eller mindre 
fremtrædende sognefolk, fik jeg øje på, at en gren af den Wulffske 
efterslægt omkring 1700 tallet på livets mangfoldige veje havde fundet 
hjemsted i Vonsild sogn. Navnet staves her Wolff. Det var Niels 
Jacobsen Wolff, søn af sidste præst af Wulff-slægten i Bevtoft sogn, 
der efter en omskiftende skæbne havde slået sig ned ved Kongevejen 
i Vonsild skov, hvor døden indhentede ham i april 1700. Han blev 
begravet i Vonsild kirke, og sognets præst, hr. Johan Ryde, tog kirke
bogen frem, for også at nedskrive den ligprædiken, han havde holdt 
over denne mand af en gammel præstesiægt.

Indholdet af ligprædikenen supplerer på enkelte punkter de i 
Arends bog over »Gejstligheden i Slesvig og Holsten« givne oplys
ninger vedr. Wulff-slægten. Det skal derfor forsøges at give en kort 
oversigt under benyttelse også af andre genealogiske kilder.

Den på ligstenen nævnte Jørgen Wulff (Georgius Lupinus) var den 
første af slægten, der blev præst i Bevtoft-Tirslund. Hans embedstid 
rækker fra 1542 indtil 1569, og han havde vistnok indgiftet sig i 
embedet. Om sønnen Niels Jørgensen Wulff, der fra Skrydstrup, hvor 
han havde været præst siden 1553, i 1569 flyttede til Bevtoft for at 
overtage det ledige embede efter sin afdøde fader, vides meget lidt.
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Man kan kun formode, at han forblev i embedet, indtil sønnen Peder 
Nielsen Wulff, der ordineredes 21. 2. 1608, tiltrådte. Sidstnævnte var 
gift med Avel Jakobsdatter Voet af frigården Beyerholm; dette ægte
skab betød intet mindre end et stærkt slægtskabsbånd til de meget 
ansete slægter Voet, Ytzen og Hack på frigårdene i Haderslevs op
land. Præsten i Bevtoft blev ved dette giftermål også svoger til for
pagteren Iver Lagesen på Straarupgaard, et forhold, som senere skal 
blive omtalt.

I 1648 udnævntes Peder Nielsen Wulff til provst, men døde allerede 
tre år senere, da sønnen Jacob Pedersen Wulff i 1651 nævnes som ef
terfølger i præsteembedet i Bevtoft-Tirslund. Denne Jacob har vistnok 
været eneste Søn af Peder Nielsen Wulff og han skulle blive den sidste 
præst i Wulff-slægten i Bevtoft sogn. To søstre var gift med gård- 
mænd, den ene med Nis Andresen i Lund, den anden var forblevet ï 
Aabøl i Tirslund sogn.

Pastor Jacob Pedersen Wulff giftede sig med præstedatteren Mag
dalene fra Hellevad præstegård. Hendes forældre var sognepræst for 
Hellevad og Egvad menigheder Jørgen Boysen, der døde 1659, og 
hustru Cilia eller Cæsilie, som har overlevet manden, og i den før om
talte ligprædiken fra Vonsild kaldes Cilia Hr. Jørgens. Meningen med 
denne betegnelse kan selvfølgelig være, at hun var hr. Jørgens hustru. 
Da Vonsild-præsten i andre tilfælde altid tilføjer pigenavnet hos koner
ne, kan man også (og måske med rette) drage den slutning, at Cilia 
har været datter af en hr. Jørgen og i så fald måske datter af mandens 
formand i embedet, nemlig den Jørgen Lund, der efter at have været 
diakon i Varnæs fra 1609—1610 var præst i Hellevad-Egvad*).

Den sidste præst af Wulff-ætten i Bevtoft-Tirslund sogne havde en 
meget kort embedstid. Epidemien, der graserede landet over i krigens 
fodspor, bortkaldte i 1657 den unge præst og endnu samme eller næst
følgende år også præstens kone. Af præstens fire børn bukkede den 
5-årige ældste søn og en datter Cicilia under for samme sot. — Der 
var stor sorg i præstegården, hvor to forældreløse drenge Jørgen og 
Niels på henholdsvis IV2 og % år blev efterladt.

Den ene af disse drenge har vi mødt i Vonsild sogn som fuldvoksen 
mand. Hvad her har kunnet oplyses om slægten er øst af hans grav
skrift. Dog skal vi ikke forbigå drengenes skæbne. De sattes i pleje

*) Fra at være amtsskriver i Aabenraa blev Jørgen Lund indsat som præst i 
Hellevad 1609 efter fordrivelsen af Niels Heldevad. Ved et besøg i Aabenraa kort 
efter byens brand 19. 5. 1610 blev han indblandet i et blodigt slagsmål på gaden, 
hvorved borgmester Esmarck dræbtes. Præsten blev arresteret og anklaget for opror, 
mord og trolddom og henrettedes endnu samme år på »Kobarch« i Flensborg (jfr. 
I. Brodersen: Fra gamle Dage, s. 465 f.).
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hos deres farmoder, provsteenken i Bevtoft; da hun døde kom de 
derfra til deres mormoder i Hellevad og forblev der indtil Ao. 1664. 
Efter en overgang at have været hos fasterens mand Nis Andresen i 
Lund, gik rejsen videre til Aabøl, hvor den anden faster overtog for
sørgelsen. Der var opstået en strid mellem faderens efterfølger i præste
embedet i Bevtoft om de få efterladenskaber, der havde henstået i 
præstegården. Først efter otte års forløb fik drengene beskikket en for
mynder, der kunne tage sig af sagen. Til al held for børnene tog hr. 
Lago Iversen, sognepræst i Tyrstrup fra 1660—1700, hvis mor (for
pagterkonen til Straarupgaard) var født Voet fra Beyerholm og søster 
til deres farmoder, sig af dem. Præsten i Tyrstrup lod dem gå i skole, 
og for Niels’ vedkommende endte det med, at han fik lejlighed til at 
komme til søs. Imidlertid havde broderen Jørgen ægtet Tyrstrup-præ
stens datter Volborg og havde ved protektion fået præstens fødegård 
Straarupgaard i forpagtning. Til broderen på Straarupgaard kunne 
Niels søge ind, da han i 1690 vendte syg hjem. Han forblev her i tre 
år, også endnu et år efter at han var blevet gift med Margrethe An- 
chersdatter. Han var blevet viet 'i Harte kirke. Og så fortsatte 
Niels dette livs vandring, boede en overgang i Vrandrup, dernæst i 
Aitrup og kom endelig i 1698 til Vonsild sogn, hvor døden indhentede 
ham. Han efterlod sig en datter og enken giftede sig endnu samme år 
med Peder Eriksen fra Vonsbæk.

Fru Amtsforvalter Lorenzens Linnedskab
Af Thomas Otto Achelis

Det store nøddetræs barokskab, som Haderslev Amts Museum ny
lig har erhvervet (jfr. Sdj. Mdsk. 1951, s. 113), har sin egen historie. 
Det har i mange år stået i »e gammel amtsstu’« på Naffet (nr. 2). Der 
boede amtsforvalter Thomas Lorenzen, som havde købt huset efter 
sin svoger, amtsforvalter Hans Rudolph Hiorts tidlige død (1814). 
Lorenzens hustru Martha Hiort (1770—1842), datter af rådmand Peter 
Hiort i Haderslev (1739—1811), har medbragt skabet, da hun i 1789 
blev gift med den senere amtsforvalter Thomas Lorenzen. En datter
datter af hende, Sophie Katrine Stuhr (f.Christiansdal 16/i2 1827?),har 
senere i et tysk tidsskrift1) skrevet om skabet: »Linnedskabet havde

') Deutsche Wäschezeitung«.
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også sin plads i mine bedsteforældres hus; det var så stort, at man i 
vore dage næppe ville have tilstrækkelig plads til det. Min barndom 
faldt i den gode gamle tid, hvor hjemmeflid var en ære. Bed
stefader var en højtstående embedsmand; hans samtidiges børn og 
børnebørn ser på hans legemstore billede med ærefrygt. Bedstemoder 
var datter af en rig købmand. Skønt de er døde for længe siden, holder 
man endnu deres minde i ære. Endnu finder jeg på bordet hos mange 
borgere i deres hjemstavn duge, som de har fået foræret for tro tjene
ste. »Fru justitsråden« var byens første spinderske. Når de fine fruer 
om aftenen besøgte hinanden, gik en tjener efter dem med rokken, som 
var lavet af fint mahagoni, og et vandfad af sølv og en broderet 
»Weckenband« hørte dertil. Så begyndte kappestriden. Hvor ofte har 
vi den næste morgen været hos den ene eller anden tante for at sige, at 
bedstemoders tråd var så mange alen lang og meget fin! Hvor ofte 
drejede vi haspen med det store hjul, som ved 80-tallet gav et tegn! — 
Og som i de fineste kredse snurrede naturligvis også hjulene i tjeneste
pigernes kamre; hver dag skulle ydes et vist mål. — En stor fornøjelse 
var besøgene hos tre vævende brødre. Så blev alle mønstre hentet frem, 
senere givet agt på alle nye mønstre, som man meget gerne byttede 
med, og sådan lærte vi tidlig at skelne mellem drejl og damask. Om 
bomuld var der aldrig tale. De nye engelske maskiner var bedstemoder 
meget misfornøjet med. »Hvad skal de fattige så leve af?« Kun en
gang, da en ildebrand havde ødelagt alt fint linned, var man nødt 
til foreløbig at tage til takke med bomuld, som dog senere betragtedes 
med ringeagt.«

Denne her oversatte artikel fandt jeg i efterladenskaberne efter en 
nièce af Sophie Stuhr, som var lærerinde i Slesvig by.

Sønderjyske Kirkeflytningssagn
Af J. Raben

Til denne Afhandling af Hans Vald. Gregersen i S. Mdsskr. 1952,
S. 145 ff. kan endnu meddeles følgende Sagn om Sottrup og Tandslet 
Kirkes Bygning:

»Da Indbyggerne i Sottrup og Snogbæk vilde bygge en Kirke, vid
ste man ikke ret, hvor den skulde ligge. Nogle vilde have den i Sottrup, 
andre i Snogbæk. En gammel Mand raadede dem til at bygge mellem 
disse Byer, paa en Banke, der nu kaldes Abildgaardsbjerg. Dette 
Raad fulgte man og tog fat paa Arbejdet. Men alt, hvad man byggede 
om Dagen, blev nedrevet om Natten og Materialet var ført bort. Saa
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hørte man, at Stenene var fundet paa en Banke i den vestre Ende af 
Sottrup By, men ingen kunde forstaa, hvad det skulde betyde. En 
Nat havde den gamle Mand en underlig Drøm, han saa en Engel staa 
ved sin Seng og vinke ad ham. Han fulgte Englen, der førte ham hen 
til det Sted, hvor man vilde bygge Kirken. Her saa han en Mængde 
Væsner, der hurtigt brød de opbyggede Sten ned og bar dem til den 
nævnte Banke, hvor andre ligeså hurtigt byggede op. Englen førte 
ham atter hjem og forsvandt derpaa, men i det samme mente Manden 
at høre de Ord: »Grav i Morgen tre Fod dybt i Jorden, hvor Alteret 
skulde have staaet i den nye Kirke!« — Da Manden næste Morgen 
vaagnede, mindedes han hvad han havde drømt. Han skyndte sig til 
sine Naboer, for at fortælle om sin Drøm, og saa drog man i Fælles
skab ud til Abildgaardsbjerg. Den gamle gav sig til at grave, og da 
han var kommet de tre Fod dybt i Jorden, kom Liget af en ung Pige 
tilsyne. — Det var Guds Fingerpeg. Man glædede sig over, at Kirken 
ikke var blevet opført paa et vanhelligt Sted, og den byggedes paa det 
Sted, hvor den nu ligger«.

Et lignende Sagn knytter sig til Tandslet Kirke:
»Henning Linthe paa Elholm var en from Mand. Han var blevet 

rask efter en lang og haard Sygdom og han havde som Tak besluttet 
at bygge en Kirke. I Nærheden af hans Gaard ligger en Høj, der end
nu kaldes Kirkeblok; der vilde Henning Linthe bygge Kirken. Man 
havde begyndt med Bygningen, da en hvid Hest om Natten rev det 
byggede ned og slæbte Byggematerialerne til et Sted nordvest for 
Tandsgaard. Der blev Kirken bygget. — Da Kirkeklokken ringede 
første Gang i den nye Kirke, travede en hvid Hest ind paa Borggaar- 
den paa Elholm. Hvad dette skulde betyde, vidste vel ingen, men 
i samme Øjeblik lukkede Henning Linthe sine Øjne, for ikke at 
vaagne mere. Han var den første, der blev bisat i Tandslet Kirke«.

Provst Kenkel og Tønder provstis præster
Af Hans Vald. Gregersen

Stephan Kenkel, der 1652—91 virkede som provst over Tønder 
provsti, tog med stor alvor på sit hverv som kirkens tilsynsmand. 
Han hørte derfor til den kreds af sønderjyske gejstlige, der var med til 
at jævne vejen for den frembrydende pietisme.

Da der i 1687 på grund af den kgl. regerings bestræbelser i årene 
1684—89 for en reunion af det gottorpske hertugdømmes sønder
jyske bestanddele blev udstedt en ny forordning om, at alle stu
derende fra Tønder amt, som ønskede ansættelse i hjemstavnen, skulle
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tilbringe mindst 2 år af studietiden ved Københavns universitet, 
fandt provst Kenkel anledning til i en rundskrivelse om forordnin
gen at fremføre følgende 10 klagemål imod provstiets præster, hvis 
jordiske livsvandel var ham en stadig kilde til bedrøvelse.

1. Præsterne forsømmer deres menigheder ved idelige rejser, under
tiden er de borte flere uger i træk.

2. Prædiker en kollega, deltager præsterne ikke i gudstjenesten, men 
hygger sig hjemme til stor fortrydelse for menigheden (Carsten Pe
tersen udelader dette klagepunkt!!)

3. Lediggang, fylderi, umådeholdenhed med brændevinsdrikkeri 
og tobaksrygning, omgang med uærlige folk, svir til langt ud på 
natten kendetegner de præster, der morgenen efter står og prædiker.

4. Præsterne tillader fem eller flere faddere ved den hellige dåb.
5. Bliver en mand bagvasket eller bestjålet, forbander præsterne 

både skyldig og uskyldig.
6. Enten for at køle deres hævntørstige raseri eller for at afpresse 

udestående fordringer, misbruger præsterne nøgleembedet ved selv
rådigt at nægte adgangen til skriftestolen uden først at afvente en 
retslig afgørelse.

7. Præsterne lukker skriftestolen eller aflyser altergang, nårsomhelst 
det passer dem. Engang sad 50 mennesker og ventede forgæves på 
deres præst.

8. Præsterne modtager fremmede, som i deres eget sogn har gjort sig 
skyldige til at stå offentlig skrifte, til privat skriftemål, ligesom de 
modtager udensogns uægtefødte børn til dåben, når de kan drage for
del deraf.

9. Præsterne tillader i juletiden alle slags natlige danse og julelege 
(Jul-Spiele), når der blot forinden er indsamlet kollekt til dem.

10. Når provsten vil påtale disse forhold, afviser præsterne frækt 
formaningen og siger: „Ah provst! vi er selv amtmand og provst i 
vort eget sogn!“

Særlig galt var det fat med Boethius Petersen, der siden 1654 havde 
været sognepræst i Faretoft. Med begrundelse i Ezek. 3.18 påtaler 
provsten i 1689 hans drikfældighed og lader skriftens ord i 1. Kor. 
6.10, Gal. 5.21, 28. 7—9 om følgerne af denne last revse ham, viser 
ham derefter modbilledet i Matth. 18.6, 1. Tim. 3. 2—3, Tit. 1.7, hvor
ledes en præsts vandel rettelig burde være og slutter med det ubøn
hørlige krav om omvendelse (Jer. 15.19).

Hvorvidt brevet har frugtet, får vi lade stå hen. Boethius Petersen 
(eller Petri) overlevede provst Kenkel i 8 år, idet han døde i 1699. 
Henvisning: LA. Tdr. provstearkiv 1687* 1756 korrespondancesager.

Carsten Petersen: Slesvigske Præster (1938), s. 254.
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