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Ludvig Daniel Hass, malet i 1840 af Carl Poulsen, Berlin. Et lito
grafi efter maleriet er udført i 1842 af E. Fortling. Udgiften til 
maleriet, der er ophængt i Mjolden kirke, findes ikke i kirkeregn
skabet.

LUDVIG DANIEL HASS
Pastor em. H. J. Helms,. Haderslev, tidligere sognepræst i Mjolden og 
Randerup, giver på grundlag af et manuskript, udarbejdet af kirkehistori
keren P. Severinsen, en skildring af Sønderjyllands første grundtvigske 
præst, Ludvig Daniel Hass, som var sognepræst i Mjolden 1835-1841.

I Mjolden kirke hænger et maleri af Ludvig Daniel Hass, en ejendommelig 
mand, som der her skal fremdrages nogle minder om, særlig hans gerning 
i Mjolden og hans særprægede missionsvirksomhed i Smyrna.

En mands karakter og virke præges af hans oprindelse og baggrund i 
barndom og ungdom. Hass’ farfar kom som indvandret tysk parykmager- 
svend til København, hans far blev derfor tysk opdraget og holdt sig alle 
dage til Set. Petri tyske menighed. Hans mor var dansk, en virksom og 
dygtig kone, der en tid holdt skole.

Ludvig Daniel Hass blev født i Ringsted 4. november 1808. Hans far 
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var ansat ved toldvæsenet der. Hjemmet var fattigt, og i årene omkring 
pengekrisen 1813 gik det økonomisk ned ad bakke for familien. Men mo
deren tog resolut med en fragtvogn ind til kong Frederik VI for at bede 
om en mere indbringende stilling for manden. Hun fik sit ønske opfyldt, 
og faderen blev forflyttet til København til en bedre lønnet tjeneste.

Ludvig voksede op i København i et hjem, hvor både dansk og tysk 
sprog blev brugt. Hans mor lærte børnene mange danske ordsprog og sal
mer, og ved gode velynderes hjælp skaffede hun dem skoleundervisning. 
Ludvig havde kun lyst til at studere og blev student i 1826. Som barn var 
han stille og alvorlig med dybe, dejlige øjne; »han bliver nok præst eller 
professor,« blev der sagt om ham. Allerede i skolen blev han stærkt på
virket af sin lærer, den bekendte Jacob Christian Lindberg, en åndelig 
stridsmand mod tidens rationalisme, en skarp polemiker og en lærd mand, 
en af Grundtvigs tidligste og varmeste disciple. Hass blev præget for livet 
af den grundtvigske bevægelse. I sin studentertid tog han flittigt del i disse 
års kirkelige røre, der brød frem med Grundtvigs »Kirkens Gjenmæle« 
(1825). Hans fromme forældre forstod ham ikke; thi for dem var religio
nen noget helligt og alvorligt, der ikke skulle drøftes i blade og på læg
mandssammenkomster.

Hass’ helbred var noget vaklende i studenterårene, og efter at forskellige 
læger havde kludret med ham, gik han til en homøopat og blev hjulpet. 
Han satte sig da grundigt ind i homøopatien, der var noget ganske nyt 
dengang, og han bevarede siden interessen for denne særlige gren af læge
kunsten. Efter at Hass i 1832 var blevet teologisk kandidat, opholdt han 
sig i to og et halvt år som huslærer hos proprietær Fenger på Mariegård i 
Skårup og kom der i levende forbindelse med den fynske vækkelse. Den 
21. august blev han kaldet til sognepræst for Mjolden, og her begyndte 
hans livsværk.

Præstetid i Mjolden.
Mjolden (tidligere Medolden, Meolden) hørte til de kongerigske enklaver i 
Vestslesvig, og kirken hørte under Ribe stift; i verdslig henseende var det 
meste af sognet kongerigsk, og det havde givet egnen et dansk præg. Mjol
den præstegård var brændt 1829 og genopbygget 1830, så det var en god 
ny bolig i hovedsagen den samme som nu. I den flade og åbne egn, der tit 
var hjemsøgt af oversvømmelser, lå og ligger endnu mange af gårdene på 
værfter, og det gælder også Mjolden præstegård. Haven var den gang om
givet af diger. Der fandtes kun fire frugttræer, som intet bar. Hass plantede 
en del træer vist både til læ og til frugt. Han, der var opvokset i Køben
havn og på det smilende Fyn, fandt i Vestslesvig alt over forventning.

Mjolden havde fra 1815 været forenet med nabosognet Randerup, men 
blev nu et selvstændigt embede. 31. oktober blev Hass ordineret i Ribe 
Domkirke, hvor flere af hans nye sognefolk overværede ordinationen, og 
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en af dem kørte ham til Mjolden dagen efter. Den 15. november 1835 
blev Hass indsat af provst Gabriel Koch i Døstrup. Den forrige præst i 
Mjolden hed også Gabriel Koch og var fætter til provsten i Døstrup. Man 
fortæller, at han var rationalist og prædikede om dyd og gode gerninger 
og undgik at nævne djævelens navn, vistnok også i forsagelsen ved dåben. 
Med Hass kom der noget ganske nyt og friskt til. Efter en kendt over
levering blev en husmand Peder Møller fra Forballum [da han kom hjem 
efter Hass’ indsættelse] spurgt, hvad han syntes om den nye præst, og han 
svarede: »Jow, no er æ Døwel kommen i æ Kirk igjen«. Der var både for
sagelse og tro i Hass’ forkyndelse. Han var i høj grad opvækkelsesprædi
kant som mange af de ældste grundtvigianere. En gammel kone, der var 
konfirmeret af ham, har i 1906 sagt om ham: »Hos Hass var der ingen 
persons anseelse, småfolk og bønder var ens for ham. Han var så ivrig. Det 
omvenden havde han altid haft, kan æ tro. Han var jo så streng mod 
andre præster«. Han har været den første grundtvigske præst i Sønderjyl
land. Og han viste sig også som en ven af forsamlingsfolket, den rest, der 
har været tilbage fra pietismens og herrnhutismens tid. Det har nok ikke 
været mange. Men til en lille kreds i nabosognet Døstrup kom Hass, og der 
skildredes han som »den fromme og nidkære Herrens tjener«. Som hans 
læremester J. C. Lindberg og flere af de første grundtvigianere har han 
knyttet forbindelsen mellem resterne af den gamle opvækkelse og det nye 
grundtvigske. Folk kom også fra flere sogne for at høre ham. Han fik 
folk, der havde den uskik at gå ud af kirken, når prædikenen var til ende, 
til at blive og høre salmesangen og vente, når der var dåb og altergang.

Hass var alle dage en stridsmand, nidkær og uforfærdet trådte han op, 
når han fandt, at noget var ret. Han gik ikke på akkord og lagde ikke 
fingrene imellem. Her i Mjolden førte han en kamp for sognebåndets løs
ning og andre grundtvigske frihedstanker. Han indbragte forslag herom 
i 1836 til de jydske stænderforsamlinger. Det blev henlagt, og i flere år 
indbragte han det stadig, dog uden resultat. En præst skrev imod ham, og 
Hass svarede med næb og klør og måtte høre en del for sin hvasse pen. 
Han tog også ivrigt til orde mod al skoletvang og udtalte, at han intet 
hellere ønskede, end at en præst eller en lærer skulle stå ganske frit overfor 
alle i sognet, om de ønskede at beholde dem eller ej. Størst mulig frihed 
anså han for bedst i alle åndelige forhold.

Også angående homøopatien kom Hass i kamp. Han helbredte en 8-årig 
dreng, søn af en gårdmand i sognet, for »den faldende syge«, og snart 
kom han i stort ry, så folk strømmede til præstegården langt fra, end og 
helt fra Kolding. Hans avlskarl fortalte om det store rykind, der var i 
præstegården. Han mente ikke, Hass havde megen fortjeneste af det, han 
tog lidet eller intet for det, og han beværtede de langvejs sejsende. Han 
anså det for en pligt at hjælpe, men fik en mulkt for det. Der har altid 
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været strengere regler med hensyn til lægepraktikanter i kongeriget end 
i hertugdømmerne.

Hos den bekendte og velhavende foregangsmand Knud Lausten Knudsen 
(1806-1866) traf Hass en ung pige, Theodora Cathrine Iversen, kaldet 
Doris. Hun var landmandsdatter fra Lydersholm, »en god, from og fattig 
pige«, siges der. Hende forlovede Hass sig med i 1837, og de blev gift 
31. juli samme år. Ved datterens fødsel måtte Hass selv optræde som 
læge. Fødselen havde nær kostet moderen livet, og der var ikke tid til at 
hente læge. Knud Knudsen hørte til Hass’ tro tilhængere, og Hass aver
terede for ham i Ribe Stiftstidende efter en huslærer til Knudsens og na
boers børn. Det skulle være en seminarist, der helst skulle være musikalsk, 
»men«, som der stod, »uden at være overbevist om den kristne tros sand
hed, nytter det ikke at melde sig«. Det blev den navnkundige Christen 
Kold (1816-1870), der på grund af sin deltagelse i de gudelige forsam
linger på Mors ikke kunne få embede, der fik stillingen. Han og Hass 
mødtes her, og det fik stor betydning for dem begge. Hass har sikkert på
virket Kold i grundtvigsk retning, og Kold, der var tre år i Forballum 
(1838-41), fik den største betydning for sognet både som lærer og som 
vækker af kristendom og danskhed. Han ville få folk til »at tro på Guds 
kærlighed og Danmarks lykke«, som der står på den mindesten, der blev 
afsløret for ham ved Mjolden skole i 1935. Han var med til at stifte et 
»Dansk Samfund« i Mjolden, samlede unge, læste Ingemanns romaner for 
dem og lærte dem at synge nye sange. Men størst betydning fik Kold, da 
han praktiserede sin store pædagogiske opdagelse: at fortælle frit for bør
nene i stedet for - som det var den tids skik - at lade dem lære Balles 
lærebog udenad. Dette og hans senere virke har jo haft afgørende betyd
ning for den danske skole. Og Hass støttede ham heri, hvorved han kom i 
strid med provst Koch i Døstrup. Hass søgte at få biskoppen i Ribe på 
sin side, men sagen gik til ministeriet, der ligesom biskoppen indtog et 
mæglende standpunkt. Men Kold kunne ikke oprette privatskole og ikke 
få embede, og derfor forlod han Forballum, hvor han blev husket. I Jakob 
Knudsens bekendte roman »To Slægter« omtales Koids Forballumtid.

Pastor Hass havde gennem flere år syslet med tanken om at udvandre 
som missionær, og i hans to sidste år i Mjolden modnedes hans beslutning. 
Hans missionssyn, der også var påvirket af Grundtvig, var i mange måder 
meget romantisk, og hans kritik af missionærer var skarp. Hans hensigt 
var at rejse til Lilleasien for at være med til som luthersk kristen at genop
vække de gamle græske menigheder der. Denne beslutning vakte stor op
sigt. Det var første gang siden Hans Egedes dage, at en præst tog afsked 
for at gå ud som missionær. Hans familie og venner forstod ham ikke og 
frarådede det, men Hass stod fast og viste sig også her som den meget 
selvstændige mand. Den lille sum penge, han ejede, gav han til sagen, og
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Christen Mikkelsen Kold 1816-1870.

han søgte støtte hos Det danske Missionsselskab, der dengang var ret nyt, 
og ingen missionærer havde. Selskabet lovede ham den ønskede støtte. 
Hass tog sin afsked og forlod Mjolden i november 1840. Menigheden ville 
nødig af med ham. Et maleri af Hass, malet af Poulsen, lod menigheden 
ophænge i kirken, og det minder stadig om denne ejendommelige og ivrige 
præst. Disse år med Hass og Kold og de efterfølgende præster blev en 
grødetid i Mjolden sogn. De satte spor, der prægede sognet helt op til nu
tiden.

Forberedelse og missionier  gerning.
Da Hass hentede sin familie i Mjolden i 1841, sluttede Kold sig til ham 
som hans tjener i fortvivlelse over, at alle sunde var lukket for ham. Hass 
og Kold var yderst selvstændige og særprægede naturer, og samarbejdet 
blev til liden glæde for begge parter. Hass blev i to år i København, hvor 
han uddannede sig i sprog og medicin og tog del i menighedsarbejdet. Han 
fik en betydningsfuld gerning i disse forberedelsesår, især iblandt en del 
forsamlingsfolk, der var påvirket af baptisterne og det lykkedes ham at 
afværge, at nogle af dem lod sig gendøbe. Trods et dårligt helbred blev 
han dog i stand til i oktober at rejse med sin kone, to børn og Kold over 
Flensborg-Hamborg, Berlin og derfra med jernbane til Dresden. Det var 
første gang, de rejste med tog, hvad Kold var meget begejstret for. Så gik 
det videre med vogn til Wien og med dampskib, der var overfyldt, nedad 
Donau til Konstantinopel. To måneder efter afrejsen nåede de Smyrna.
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Her blev Hass i fem år. Kold var hans tjener og skulle læse med Hass’ 
børn. Det har åbenbart været Koids uheldigste periode, han var fuld af 
kritik overfor Hass og hans missionssyn, han brød sig ikke om at lære 
sprog og kunne ikke komme op og i gang, »før ånden var over ham«. 
Hass, der gennem Koids breve og udtalelser, »Koids gnaverier«, som de er 
benævnt, har fået en uretfærdig bedømmelse, fortjener at blive renset. 
Kold skilte sig fra Hass, var i nød for sit udkomme, til han slog sig ned 
som bogbinder. Senere vandrede han gennem Europa op til Forballum med 
en trækvogn.

Hass gjorde flittige studier, lærte nygræsk og satte sig ind i den græske 
kirkes forhold og håbede der igennem at nå til en reformation inden for 
den og derudfra at nå muhamedanerne. Han gav sig derfor til at lære ara
bisk, men blev senere klar over, at hans særlige gerning måtte blive som 
jødemissionær. Han gav sig da med iver til at studere de spanske jøders 
sprog, »ladino«, en blanding af spansk og hebraisk. Under alt dette havde 
han med ikke ringe held virket som lægemissionær og opnået stort ry. Men 
selv måtte han kæmpe med sygdom; i december 1845 døde hans kone, og 
hun blev begravet på det hollandske konsulats kirkegård. Hass måtte da 
rejse hjem med sine tre børn. Han fik dem anbragt dels hos sin svigermor 
på Bramstedlund, dels hos andre slægtninge.

Hass holdt mange møder her hjemme, forhandlede med Dansk Missions
selskab og rejste allerede 23. oktober 1846 ud igen efter at have indgået 
nyt ægteskab i København. Hans anden hustru hed Johanne Ipsen, datter af 
en grosserer i København. Hass fortsatte sin missionærgerning, fik to jøder 
døbt, men han oplevede flere skuffelser derude og havde vanskeligheder 
med selskabet derhjemme, der skulle støtte ham. Med helbredet kneb det, 
og hans kone længtes hjem. Han rejste hjem og opgav sin missionærgerning, 
der ikke mere blev optaget. Hvad han har udrettet ud over det ovenfor 
nævnte skjuler sig for vore øjne. Han var »en enlig svale«, og måtte med 
sit selvstændige og ejendommelige missionssyn gå egne veje. En prøvelsens 
og ydmygelsens tid har det været for Hass.

Hass' senere år og eftermæle.
Hass’ virke efter Smyrnaårene skal kort omtales. I det begivenhedsrige år 
1848 blev han kaldet til sognepræst i Hals. I denne store købstadlignende 
by ved Limfjorden sad han i 10 år. Der var urolige og vanskelige forhold, 
men Hasse blev meget respekteret, hans bestemte og energiske optræden be
virkede, at han flere gange blev tilkaldt som ordenshåndhæver, og han 
formåede at få bilagt slagsmål og få folk til at gå hjem fra kroen, og 
»han havde fra den tid mere autoritet end 10 sognefogder«, blev der sagt.

Foruden at Hass blev agtet, var han venlig og hjælpsom og ikke smålig 
eller nærig med offeret, som tilfaldt præsten. Han var en vækkende for

6



kynder også her, som prædikant blev han senere sammenlignet med Vil
helm Beck.

Også i Hals kom mange til Hass for at rådspørge ham i hans egenskab 
af homøopat; han fik flere gange bøder og til sidst en højesteretsdom på 
fire måneders fængsel. Men formående mænd gik til kongen og fik straffen 
lavet om til en bøde på nogle hundrede rdl., som befolkningen betalte. 
Hass skal have sagt til kong Frederik VII: »Jeg er Deres Majestæts største 
kvaksalver«. Og i en vise af Johannes Helms om rigsdagsmænd til taffel 
(»Jeg har været til middagsmad oppe hos kongen på slottet«) siges det:

»Hass mig lærte, at et glas vin 
det er den ypperste medicin«.

Nu opgav han sin homøopatvirksomhed. Men han udgav senere »Hass’ 
Lægebog«, der siden kom i flere oplag, og han redigerede i sine sidste år 
Folkeligt Månedsskrift, helliget Homøopatien.

I 1858 blev Hass sognepræst i Nibe og Vokslev. Også her mindedes han 
som den »åndslivlige mand med mange interesser« og som den dygtige 
præst med en kraftig og indtrængende forkyndelse, der ikke var bange for 
at sige sandheden. Måske havde han størst betydning i samtaler med en
keltpersoner.

I flere år var Hass valgt ind i rigsdagen, i folketing eller landsting. Han 
kæmpede også her for frihed, i skolesager, i lægevirksomhed, for sogne
båndsløsning. Han var ikke partigænger, nærmest bondeven, og han viste 
sig også her som en enspænder. Han blev ked af det politiske liv og trak 
sig ud af det. Frihedens og småfolks ven var han altid.

Hans helbred havde aldrig været stærkt, og i 1869 tog han sin afsked 
og flyttede til København. Hans søn var højskoleforstander i Hørsholm. 
Som emeritus skrev Hass en del i kirkelige blade, og blandt andet kan 
nævnes en artikel om »Vidnesbyrd for den Indre Mission«, som han om
fattede med megen sympati. Ved Slesvigs afståelse i 1864 holdt Hass en 
gribende og nøgtern tale. Hans ungdoms fem år i Mjolden var ikke glemt.

1881 døde Hass, og han blev begravet fra Vartov af pastor C. I. Brandt. 
Provst A. Sørensen i Jerslev skrev ved Hass’ død: »Det har været et 

broget liv, han har ført, men altid frejdigt, fordi det med sandhed kan 
siges, at han gik »veje, Gud kendte«. Han har været en grundærlig sjæl, en 
varm natur, der ville virke til gavn og velsignelse for menneskelivet, om 
end vor kloge, kritiske tid kan gøre sine indvendinger mod måde og mid
ler«.

Og hermed kan vel billedet afsluttes af denne ejendommelige, idérige og 
virksomme stridsmand, Ludvig Daniel Hass.

H. J. Helms
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LANDEVÆRNET 40 AR
Med baggrund i det nordslesvigske landbrugs krisesituation fik Cornelius 
Petersens selvstyrebevægclse omtrent tre procent (2117) af stemmerne ved 
folketingsvalget 2. december 1926, og Slesvigsk Parti gik frem fra 7715 
til 10422. I forbindelse med Kreditanstalt Vogelgesangs virksomhed førte 
dette til genoprettelsen af Landeværnet med H. P. Hanssen, Hans Jefsen 
Christensen, Martin Hammerich og grev Schack som de fremmeste initiativ
tagere.

Landeværnets formand 1927-1963, Hans Andersen, Kongsbjerg, fortæller 
i en beretning, der foreligger trykt som manuskript i anledning af hans 
80-års fødselsdag 29. januar 1966, om långivningsinstitutionens virksomhed, 
og her gengiver vi afsnittet om forhandlingerne i forbindelse med oprettel
sen af det nye Landeværn, hvis stiftelse blev forberedt på et møde 7. ja
nuar 1927.

Da der kom en personlig indbydelse til et fortroligt møde på Schacken- 
borg til den 7. januar, ventede jeg ikke, at der ville komme stort mere ud 
af dette, end hvad vi hidtil havde set ved de mange møder. Indbydelsen til 
mødet på Schackenborg må være sendt fra Sprogforeningen og H.P. Hans
sen. Et referat fra Schackenborg-mødet, der er dateret 8. januar 1927, ind
ledes med en omtale af et møde i Sprogforeningens bestyrelse og tilsynsråd 
den 18. december 1926, hvor H. P. Hanssen efter opfordring af J. H. 
Schmidt og M. Refslund Poulsen lovede at indkalde til et møde om en 
modaktion imod tyskernes angreb med Vogelgesang. Der tilføjes så i denne 
indledning, at H. Jefsen Christensen kort efter jul kom til Åbenrå for at 
tale med H. P. Hanssen om det påtænkte møde, som de blev enige om at 
holde på Schackenborg den 7. januar 1917 efter rådslagning med grev 
Schack.

Det vedtoges at indbyde følgende: Fra Tønder amt: Grev Schack, Jefsen 
Christensen, Peter Gad, Jørgen Tinglef, Hans Andersen, Karl Posselt og 
Martin Hammerich. Fra Haderslev amt: P. J. Refshauge, J. H. Schmidt, 
Kloppenborg-Skrumsager, Mads Gram, Refslund Poulsen, Jørgen Petersen, 
Halk, og P. Fuglsang, Maugstrup. Fra Åbenrå amt: Kr. Refslund Thom
sen, H. P. Hanssen og Chr. Petersen, Palæet. Fra Sønderborg amt: Nis 
Nissen, Viby, Chr. Hollensen, Iller, og Chr. Christensen, Elsmark. Grev 
Schack åbnede forhandlingen og ledede mødet.

Hans Jefsen Christensen indledte. »Stillingen var«, fremhævede han, 
»ved det Vogelgesang’ske angreb imod jorden i de sydligste egne ned mod 
grænsen blevet så alvorlig, at det ikke længere kunne forsvares, at vi for
holdt os passive heroverfor. Vi savnede et organ, der kunne lede kampen, 
der nu var blevet nødvendig imod det tyske angreb på jorden«. Han havde 
talt med statsministeren og finansministeren om sagen i tilslutning til for-
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Hans Andersen, Kongsbjerg.
Foto fra 1930'erne.

handlingerne om kreditforholdenes ordning, og de havde begge ment, at 
et sådant organ var nødvendigt, og at der måtte gøres en indsats af den art 
fra sønderjysk side, før man kunne træde hjælpende til med statsmidler. 
Han ville derfor foreslå oprettelsen af et selskab eller en forening, som 
udrustet med kapital kunne tage dette arbejde op og ville selv tegne sig 
for 1000 kr. til formålets fremme.

H. P. Hanssen ridsede stillingen ved vor sydgrænse op; den viste, at der 
måtte handles og handles hurtigt. Fra tysk side føres en målbevidst kamp 
for generobringen af Tiedje-linien, og han kunne derfor give Jefsen Chri
stensen sin fulde tilslutning.

P. J. Gad fremførte tanken om opkøb, hhv. frasalg af jord med et skrift
ligt udformet forslag.

J. H. Schmidt støttede Jefsen Christensen og H. P. Hanssens forslag. - 
K. Refslund Thomsen redegjorde for omfanget af de Vogelgesang’ske udlån 
og påviste, at der var sket en ændring i udlånstaktikken, idet Vogelgesang 
var ved at gå over til at afvente forestående tvangsauktion, før han trådte 
til med pengeindsats.

Martin Hammerich gjorde rede for sine erfaringer fra jordfordelings
udvalget. Der havde været tilbud også fra fremtrædende hjemmetyske stor
bønder om at sælge jord, endnu i sidste uge havde Thies Steenholdt i Rav
sted henvendt sig til Hammerich om salg af et stort jordareal (købet kom 
også i stand senere). Den institution, der tænkes på, må opretholde forbin
delser til alle sider, udstykningsforeningerne, Jordlovsudvalget, jordforde
lingskommissionen, jordfonden o. s. v. Samarbejdet med Jordlovsudvalget 
er alt for besværligt. Det må lettes. Vejspørgsmålet lægger store hindringer 
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i vejen for udstykningen i de egne, der her er tale om. Et mangesidigt ar
bejde er nødvendigt, men dette arbejde må øves i stor stilhed.

Kloppenborg-Skrumsager: »Jeg sympatiserer meget med P. Gads forslag. 
Vi har jo jordfonden, hvis midler må kunne anvendes. Jeg foreslår, at vi 
giver det organ, vi skulle bruge, form af en udstykningsforening«.

Mads Gram opfordrer til samarbejde mellem de to konkurrerende ud
stykningsforeninger og deres formænd, Jørgen Tinglef og Jørgen Petersen, 
Halk. Efter hans mening vil en institution som den foreslåede kunne gøre 
god gavn.

Jørgen Tinglef er meget nedslået over de forhold, der er opstået. »Der 
tales ganske åbent i telefonen om, at man nu snart kommer tilbage til 
Tyskland. Det er overordentlig trist at opleve en sådan tid.« Hvis vi kunne 
have forudset dette, måtte vi hellere have fået Tiedje-linien.

Refshauge kritiserer udstykningen af Ellehus og nævner, at Niels Frede
riksen har afgivet et helt uantageligt tilbud på Trøjborg til udstykning.

Hans Andersen: »Afstemningen I 1920 giver ikke det rigtige billede af 
den nationale stilling i Slogs herred. Vi står over for et stærkt tilbagefald, 
så vi må råbe »vagt i gevær«. Folk må have indtryk af, at der nu sker 
noget fra dansk side. Det vil give os ny styrke, hvis der skabes en institu
tion, som vi kan henvise folk til om bistand med råd og dåd«.

Refslund Poulsen: »I dag gælder det om at få oprettet en centralinstitu
tion, som skaffer sig overblik over stillingen og handler på grundlag her
af«.

Jefsen Christensen: »Jeg har talt med Madsen-Mygdal og Neergaard 
om, at alle de nu bestående faktorer bør bruges, men at der må skaffes 
mulighed for, at der kan gribes hurtigt ind, særlig hvor det bliver nødven
digt i de truede egne. Der kan foreligge forhold, hvor forsigtighed ikke er 
det første krav«.

H. P. Hanssen: »Vi bør ikke gå fra hinanden i dag, før vi har vedtaget 
oprettelsen af et selskab, som skal løse de foreliggende opgaver. Selv om 
det er ønskeligt, at der rejses så megen kapital som muligt hernede, så må 
vi dog nu, da vi hører til Danmark, også søge at drage kapital herned fra 
det øvrige land. Jeg foreslår, at vi vedtager oprettelsen af et selskab og 
nedsætter et udvalg på 3, 5 eller 7 medlemmer til at udarbejde vedtægter 
og forbereder den egentlige stiftende generalforsamling, som skal finde sted 
i nær fremtid«.

Grev Schack: »Jeg går ud fra, at Landeværnet so ver videre«.
Martin Hammerich: »Det konkrete, som vi skal opnå, ligger i den ret

ning, som Hans Andersen lige har påpeget. Jordfordelingskommissionen 
må holde det politiske i baggrunden for at bevare den tillid, vi har også 
i hjemmetyske kredse. Det selskab, der skal dannes, skal derimod være en 
politisk forening og kan ikke være andet; den skal stå i forbindelse med 
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og virke gennem de andre organisationer. Jeg holder det for helt nødven
digt, at den oprettes«.

Refslund Poulsen: »Jeg vil indtrængende henstille til Kloppenborg- 
Skrumsager, som er den eneste, der her i forsamlingen har stillet sig af
visende over for et nyt institut, om han ikke nu, efter at have hørt alt, 
hvad der er blevet sagt til anbefaling af det, kan opgive sit særstandpunkt 
og gå med til oprettelsen«.

Jefsen Christensen: »De organisationer, der virker hernede, er organisa
tioner for danske statsborgere. Det ny institut skulle være en national-poli- 
tisk organisation. Hvad finansieringen angår, har jeg forud drøftet dette 
med stats- og finansministeren«.

Kloppenborg-Skrumsager: »Forhandlingerne har bragt meget, som har 
uddybet min forståelse af spørgsmålet. Der er enighed om, at den ny insti
tution skal undgå at have et udfordrende navn. Dette ville jeg bl. a. undgå 
ved at lægge opgaven ind under udstykningsforeningerne. Men forhandlin
gen har vist, at der foreligger opgaver, som ligger uden for udstyknings
foreningernes område, og jeg kan under disse forhold gå med til oprettelsen 
af en særlig forening«.

Jefsen Christensen: »Jeg er Kloppenborg meget taknemlig for denne ud
talelse. Før vi skrider til den endelige oprettelse, holder jeg det for rigtigt 
at forhandle med regeringen om at få de penge, som Sønderjydsk Laane- 
kasse har fået tilbagebetalt, og som udgør 6-700.000 kr., stillet til rådig
hed for den nye institution, og jeg vil foreslå, at forsamlingen bemyndiger 
Kloppenborg-Skrumsager og mig til i fællesskab at føre disse forhandlin
ger, så snart vi kommer til København«. Derefter vedtoges det enstemmigt 
at oprette et selskab, som skulle søge at løse de under forhandlingen på
viste opgaver, og der valgtes et udvalg på 7 medlemmer til at forberede 
den stiftende generalforsamling; det blev Martin Hammerich, M. Refslund 
Poulsen, Hans Andersen, Karl Posselt, P. Fuglsang, Nis Nissen og H. P. 
Hanssen. Udvalget bemyndigedes til at indbyde andre end de tilstede
værende til generalforsamlingen under det synspunkt at samle såvidt 
muligt alle danske om det nye foretagende. Udvalget samledes derefter 
straks og valgte H. P. Hanssen til formand. Efter hans forslag blev Ham
merich opfordret til at udarbejde et udkast til vedtægter. Udvalgets næste 
møde, hvor udkastet skulle foreligge til forhandling, fastsattes til onsdag 
den 19. januar kl. 12.

Dette sammentrængte uddrag af referatet fra Schackenborg-mødet skulle 
gengive det væsentligste af tonen og stemningen ved sammenkomsten. 
Flensborg-gruppen var egentlig kun repræsenteret ved Kloppenborg- 
Skrumsager, Karl Posselt, P. Gad, Jørg. Tinglef og måske mig, der vist 
blev regnet for at have et positivt mellemstandpunkt i grænsestriden. 
P. Fuglsang var konservativ, men ingenlunde modstander af Åbenrå-grup- 
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pen og H. P. Hanssen. Kloppenborg-Skrumsagers tilslutning til planen var 
forudsætningen for, at der blev indbudt ligeligt fra de to grupper i grænse
stridsspørgsmålet til den stiftende generalforsamling, hvor der skabtes en 
reel og gennemgribende samling om den opgave, forholdene stillede os 
overfor.

Det nedsatte udvalg fra Schackenborg-mødet holdt derefter møde den 
19. januar, hvor Hammerichs udkast til vedtægter blev gennemgået. Men 
det var særlig navnet på den ny forening, der blev nogen drøftelse om. 
Man var særlig forsigtig over for det kampbetonede og standsede ved noget 
i retning af en hjælpeforening, som jeg tillod mig at finde for tomt og be
skedent og nævnte Værneforeningen, hvilket Refslund Poulsen fandt, der 
var mere smeld i.

Dernæst gennemgik vi en liste over dem, der skulle indbydes til den 
stiftende generalforsamling, der fastsattes til den 24. januar om eftermid
dagen. Samme dags formiddag skulle udvalget endnu samles, og i mellem
tiden skulle forslaget om den i vedtægterne fastsatte 15 mands bestyrelse 
drøftes med andre interesserede. Jefsen Christensen henvendte sig til mig 
om at påtage mig formandshvervet, hvilket han så ville foreslå H. P. 
Hanssen og hans mest fortrolige. I hvert fald Jefsen Christensen og Ham- 
merich holdt stærkt på, at den truede firkant skulle være repræsenteret i 
bestyrelsen, og her gav sekretærstillingen i Slogs Herreds Landboforening 
mig jo visse forudsætninger. At Hans Jefsen Christensen skulle have næst
formandshvervet, har sandsynligvis været godkendt og ønsket fra regerin
gens side, også den garanti, der udadtil lå i Jefsen Christensens mere kendte 
navn og indflydelse. Vurderingsformand Hans Andersen fra Karpedam i 
Åbenrå blev foreslået fra Åbenrå-kredsen som sekretær. Der blev lagt vægt 
på, at mænd, der havde været mere fremtrædende i striden mellem Flens
borg- og Åbenrå-grupperne, ikke måtte komme med i den ny bestyrelse 
af hensyn til den samling, der tilstræbtes om den ny forening.

Det forslag, vi var enige om at forelægge, var 5 fra Tønder amt: Hans 
Andersen, Hans Jefsen Christensen, Nis Petersen, Rørkær, Anton Hansen, 
Gallehus (husmand) og Søren Beier, Korup (Ravsted sogn); 4 fra Åbenrå 
amt: Carsten Gregersen, Frøslev, Hans Andersen, Åbenrå, Johan Nissen, 
Tingbjerggård, og Andreas Mathiesen, Svejrup (husmand); 3 fra Sønder
borg amt: Tøge Tychsen, Krammark, Claus Clausen, Havnbjerg, og Chr. 
Becker, Asserballe (husmand), og 3 fra Haderslev amt: P. Fuglsang, Maug- 
strup, Aage Schmidt, Fårkrog, og Jørgen Petersen, Halk (husmand).

Generalforsamlingen skulle begynde kl. 2. Jeg husker, at jeg var be
tænkelig ved, om H. P. Hanssen kunne omstille sig fra det lige afsluttede 
møde i udvalget, hvor vi var inde i mange af de problemer, der ville op
stå, og så samle op og lede den store, indbudte forsamling, hvor vi havde 
tilstræbt at samle, såvidt gørligt, alle de særlige interessegrupper, der havde 

12 



dannet sig i landsdelen siden genforeningen. Der var dog ikke indbudt no
gen repræsentant for selvstyrebevægelsen. De indbudte var vist nok alle 
mødt, og der var straks lydhør opmærksomhed for H. P. Hanssens rede
gørelse for stillingen, og hvad denne stillede os over for af nødvendig 
handling - straks. Hans tale var i hovedsagen samlet om de samme syns
punkter, som han fremførte ved Schackenborg-mødet, også om de tyske 
grænserevisionsbestræbelser. Vedtægtsforslaget vedtoges paragrafvis, men 
forslaget om navnet Værneforeningen, der var udtryk for forsigtigheds- 
hensyn, mødte modstand. Det blev, om jeg husker ret, borgmester Fink, 
der ret frejdigt foreslog det gamle navn Landeværnet, der fik stærk til
slutning fra så godt som hele forsamlingen. - Den socialdemokratiske 
landstingsmand Mads Jensen, Åle, jordfordelingskommissionens formand, 
gjorde opmærksom på faren for prisopskrivning ved en ny jordkamp; det 
er det eneste forbehold, jeg mindes fra generalforsamlingen. Ved en pause 
fik deltagerne lejlighed til at forhandle om de foreslåede bestyrelsesmed
lemmer amtsvis. Der var forskellige ønsker fremme; fra C. O. Pedersens 
venner var der nogen modstand mod mit navn, men man bøjede sig for 
hensynet til den enighed, der i øvrigt prægede generalforsamlingen. Da 
valget var tilende, sluttede H. P. Hanssen mødet med sin tak for den 
samling, der var fastslået, og forsamlingen istemte, som et naturligt udtryk 
for stemningen, vor gamle kampsang »Jeg vil værge mit land«.

Derefter sammenkaldte Hans Jefsen Christensen den ny bestyrelse for 
at vælge forretningsudvalget og meddelte det forberedende udvalgs for
slag hertil. Dette vedtoges stiltiende. Da vi kom ned fra salen på Folke- 
hjem, var bordene nede I restaurationen endnu besat af de glade møde
deltagere, og H. P. Hanssen kom straks hen og ønskede mig til lykke med 
hvervet i sit mest strålende humør. Grev Schack havde forinden taget 
mig tilside udenfor og bedt mig tage Martin Hammerich med på råd.

Dette blev der straks lejlighed til, for Jefsen Christensen og Martin 
Hammerich var straks enige om, at jeg burde blive i Åbenrå sammen med 
dem og sætte Landeværnets arbejde i gang næste morgen. Dette skete fra 
Grand Hotel. H. P. Hanssen holdt sig hjemme, men vi havde jævnlig 
telefonforbindelse til ham. Niels Hansen fra Hejmdal tog sig af meddelel
serne til pressen og til Ritzaus Bureau. Meddelelsen om den genfundne 
samling af danskheden i Nordslesvig om et nyt landeværn mod tysk frem- 
trængen på ny mødte større glæde og tilslutning hele landet over, end vi 
havde turdet forestille os. Der blev et ivrigt kappestræb om at opnå resul
tater af indsamling og medlemstegning til den forening.
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Nedlæggelsen af landsbyen Kiding
For 250 år siden forsvandt Kiding som adskillige andre landsbyer fra land
kortet, og lærer Ib Andersen, Brørup, fortæller om selve nedlæggelsen og 
beboernes skæbne.

I store dele af Nordeuropa kan der i det 16. århundrede spores en rationa
lisering og udvidelse af hovedgårdsdriften, hvilket gav sig udslag i, at man 
forsøgte for det første at skille hovedgårdene ud af landsbyfællesskabet, 
for det andet at inddrage nyryddede marker fra skov og overdrev og for 
det tredje at oprette nye hovedgårde ved nedlæggelse af landsbyer.1

Denne udvidelse af hovedgårdsdriften fandt også sted i Sønderjylland, 
hvor oprettelser af ladegårde ved nedlæggelser af landsbyer fik særlig be
tydning. Mest omfattende og langvarige var landsbynedlæggelserne i Svan
sen. Også i den østlige del af Angel blev mange landsbyer nedlagt. På Als 
og i Sundeved lægger man særlig mærke til hertug Hans d. Yngres hen
synsløse nedlæggelse af talrige landsbyer. I Lundtoft herred og i nogle af 
de tilgrænsende sogne var det Ahlefeldterne på Søgård, som var med til 
at forøge antallet af nedlagte landsbyer. Den lille landsby Vårbjerg danne
de således optakten i 1550. Af denne landsby oprettedes Grøngrøft i Fel
sted sogn og Ladegård i Kværs sogn. Flere landsbyer fik senere samme 
skæbne.2 Den sidste landsby, som Ahlefeldterne nåede at nedlægge, var 
Kiding i Felsted sogn, som blev nedlagt i 1716. Desværre findes der kun et 
ret begrænset kildemateriale til belysning af dette interessante kapitel af 
Kidings historie.

Landsbyen Kiding bestod af 16 halve bol eller halvgårde foruden fem 
kåd. Dertil kommer et halvbol Kidinglund, som vel har ligget lidt fra selve 
landsbyen.3 Indbyggerantallet var i 1709 ca. 130, når tjenestefolkene ikke 
medregnes.4 Antager man, at der på hvert halvbol har været gennemsnit
ligt to tjenestefolk, når man næsten op på 170 mennesker. Hele Kiding til
hørte Ahlefeldterne, på dette tidspunkt Carl Ahlefeldt. Han behøvede ved 
nedlæggelsen altså ikke at tage hensyn til andre ejere. Havde der som i de 
fleste landsbyer i Felsted sogn siddet en to-tre kongelige fæstere, havde 
landsbyen Kiding nok stået endnu.

Hvornår man har besluttet sig til at nedlægge Kiding, ved vi ikke, det 
er meget svært at sige noget bestemt derom. Det eneste, vi ved nogenlunde 
sikkert, er, at i februar 1715 kan planerne om nedlæggelsen ikke have været

1. Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, s. 20.
2. Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, s. 25-26.
3. Søgård og Årtoft: 1709 »Gcneraluntersuchungsprotocol wie die Bohlen besetzet, die Saat im 

Felde bestellet etc. angefangen 18. März 1709«. L.A.
4. Indbyggertallet er beregnet på grundlag af ovennævnte protokol og Felsted kirkebøger.
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på et fremskredent stadium. For ifølge en kontrakt af 18. februar 17155 
skal Henning Cordsen overtage et forfaldent halvbol i Kiding (se halvbol 
nr. 15), og ved denne lejlighed hedder det da, at han skal have al mulig 
hjælp til den nødvendige reparation af halvbolet. Hvis man på Søgård 
eller Gråsten på dette tidspunkt havde planlagt nedlæggelsen, eller planerne 
derom var fremadskredne, ville det have været meningsløst at tilsige H. 
Cordsen hjælp, når halvbolet alligevel snart skulle nedlægges.

Første gang, vi hører direkte om nedlæggelsen, er 8. april 1716. I en 
kontrakt af denne dato læser vi, at Carl Ahlefeldt har besluttet at ned
lægge Kiding, og der er derfor indgået en overenskomst med præsten 
Andreas Petræus i Felsted om størrelsen af det årlige degne- og præstegebyr, 
for at præsten ikke skal lide noget tab ved nedlæggelsen.6 P. Bavngård 
Jensen skriver i sin behandling af Kidings historie på grundlag af oven
nævnte kontrakt, at byen stod 8. april, men jeg synes ikke, det strider mod 
kontraktens indhold at mene, at nedlægningen godt kunne være påbegyndt 
lidt tidligere. Der står jo, at da denne kontrakt er sluttet, er nedlægningen 
allerede besluttet. Noget tyder nemlig på, at nedlæggelsen er begyndt lidt 
tidligere. Henning Cordsen overtager fra og med 2. april et halvbol 
i Tørsbøl. I overdragelseskontrakten7 nævnes nedlæggelsen ikke med et 
eneste ord, men man gætter vist ikke galt, når man betegner ham som den 
første, der må flytte på grund af nedlæggelsen. Der går nu en måned, 
inden vi igen hører til Kiding. 7. maj skal en halvbolsmand flytte til Rin
kenæs (se halvbol nr. 6). 11. maj meddeles det, at en anden halvbolsmand 
allerede er flyttet (se halvbol nr. 16)5. Nogle måneder forløber så, vi er i 
juli måned. På denne tid fødes det sidste barn i Kiding. Dåben foretages 
den 19. juli (se kåd nr. 18). 21. juli skal Asmus Truelsen forlade Kiding og 
flytte til Tombøl5 (se halvbol nr. 5). Han er den sidste, vi med sikkerhed 
ved har boet i Kiding.

Hvad fortæller så ovennævnte fragmenter om nedlæggelsen af Kiding? 
At Kiding ikke er blevet nedlagt på en gang, men at nedlæggelsen er skre
det gradvis frem. Den er begyndt omkring den første april og er blevet 
afsluttet tidligst sidst i juli. Mens 1. april ligger nogenlunde fast, er juli 
måned meget usikker som afslutning af nedlæggelsen. Der er intet til hin
der for, at nedlæggelsen er fortsat endnu nogle måneder, måske året ud. 
Om hvordan flytningerne har fordelt sig i ovennævnte tidsrum, kan der 
intet sikkert siges.

Ifølge slægtsoptegnelser i Krandsbjerggårdbibelen kom hertugen af Au
gustenborg med sine betjente, slukkede ilden og udjagede alle beboerne på

5. De gråstenske godser: 1709- ff. Kontraktprotokol. L.A.
6. Sønderjydsk Månedsskrift 1944, s. 54. (Povl Bavngård Jensen: Kidings historie, s. 49-62).
7. De gråstenske godser: 1709- ff. Kontraktprotokol. L.A.
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den dag, nedskriverens bedstefar blev født (i året 1712).8 Disse optegnelser 
skal være nedskrevet ca. 100' år efter, at begivenheden fandt sted, så det 
er derfor naturligt, at der har sneget sig en del urigtigheder ind. At det 
ikke var hertugen af Augustenborg, men Carl Ahlefeldt, som skal have 
jaget beboerne ud på denne bestemte dag, er klart, ligeså at nedlæggelsen 
fandt sted 1716 og ikke 1712. Det kan, som ovenfor bevist, heller ikke 
være rigtigt, at alle beboere blev udjaget på samme dag. Men der må ligge 
en virkelig begivenhed til grund for disse optegnelser. Og jeg kan tænke 
mig følgende: En søster til nedskriverens bedstefar blev født i »skæbne
året« 1716. Hun var den sidste, som blev født i Kiding (se ovenfor), og 
man kan da tænke sig, at familien kun har fået lov at blive boende lidt 
længere på grund af konens tilstand, og at familien er flyttet kort efter 
barnets dåb. Det er meget usandsynligt, at familien er blevet udjaget sam
me dag, fødslen fandt sted, da, som ovenfor nævnt, en halvbolsmand skal 
flytte den 21. juli, og det er to dage efter barnets dåb. Derimod er det 
sandsynligt, at de familier, som ikke har villet flytte, er blevet udjaget på 
den i Krandsbjerggårdbibelen beskrevne måde. Et sagn tyder på, at ikke 
alle godvilligt er flyttet.7

Jeg vil antage, at beboerne i Kiding fik lov til at blive boende i et rime
ligt tidsrum, indtil de havde fundet et sted at være. Fremtidsudsigterne var 
for de fleste alt andet end lyse. Ca. en tredjedel fik et bol igen, men det var 
næsten overvejende bol, som de tidligere ejere ikke kunne blive ved på 
grund af fattigdom og sygdom, så man kan tænke sig til, hvordan disse 
bol har været. Af de resterende to tredjedele kom de ældre på aftægt, hvis 
de havde familie, der kunne sørge for dem. I modsat tilfælde har de måt
tet klare sig, som det bedst kunne gå. Resten af bolsfolkene er antagelig 
endt, i bedste tilfælde som kådnere, i værste som inderster. Hvordan disses 
forhold har været, kan man kun gætte sig til, da der i kontraktprotokollen 
for de gråstenske godser ikke nævnes nogen fra Kiding, der bliver kådnere 
eller inderster. Der kan dog ikke være tvivl om, at for de fleste betød 
flytningen en tilbagegang, såvel for bolsmændene som for kådnerne. Kun 
en af de få bolsmænd, hvis overtagelseskontrakter er bevaret, har fået 
lettede overtagelsesbetingelser. Desværre er antallet af kontrakter for lille 
til, at der derudaf kan drages generelle slutninger. Mens vi kender lidt til, 
hvordan det gik bolsmændene, vides intet om de fem kådneres kår.

Til gengæld ved vi lidt bedre besked om, hvorhen folkene flyttede.10 
Lidt over halvparten af familierne forblev inden for sognets grænser. Om

8. Povl B. Jensen: Kidings historie, s. 54. (S. M.)
9. Povl B. Jensen: Kidings historie, s. 55. (S. M.)
10. Felsted kirkebøger, kontraktprotokollen for de gråstenske godser, foruden Adsbøl kirkeregn

skabsbog er brugt.
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tre familier ved vi ikke, hvor de rejste hen. Resten af familierne fordeler 
sig i nabosognene. Her følger den nøjagtige fortegnelse:

Tombøl 5 familier
Tråsbøl 4 familier
Ny Skovbøl 1 familie
Skovbøl (Gl. eil. Ny?) 1 familie
Svejrup 1 familie
12 familier forblev i Felsted sogn.

Adsbøl sogn
Rinkenæs
Kværs sogn
Ensted sogn
7 familier rejste udensogns.

3 familier (?)
2 familier
1 familie
1 familie

? ? ? 3 familier

Man lægger mærke til, at alle de familier, hvis nye hjemsted vi kender, 
forbliver indenfor Carl Ahlefeldts godsområde. Det hænger sammen med, 
at ingen af hans undersåtter kunne flytte bort uden særlig tilladelse. Skete 
det, at nogen flygtede, blev alle muligheder taget i brug for at tvinge ved
kommende tilbage. Man kan vist godt gå ud fra, at godsherren kun i de 
færreste tilfælde gav nogen tilladelse til at drage ud af hans godsområde. 
En sådan tilladelse var jo for godsherren ensbetydende med tab af værdi
fuld arbejdskraft.

Nedenfor har jeg behandlet hver familie for sig så indgående, som nu 
kildematerialet tillader det.11

KIDING 1716.
1. Halvbol. Jens Petersen. 62 år gi. Rejste med sin hustru til Tråsbøl. To døtre 

var gift der, så han og konen er nok kommet på aftægt hos en af døtrene.
2. Halvbol. Hans Pederssen Vogt. 48 år gi. Han havde inden sit giftermål i 

1693 været foged på Ladegård og Grøngrøft.12 Havde ingen børn. Der vides
intet om, hvor han og konen rejser hen.

3. Halvbol. Peder Lauritzen Lund. Rejser med kone og tre børn vist nok til 
Tombøl.

4. Halvbol. Peder Rasmussen. 37 år gi. Han og konen flytter med to børn til 
Svejrup. I Kiding havde P. R. haft sine forældre på aftægt. Det lader ikke til, 
at han på sit nye sted har været i stand til at give forældrene aftægt, for de

1 I. Felsted kirkebøger og de gråstenske godsers kontraktprotokollcr er brugt, hvor intet antet 
nævnes.

12. Felsted kirkebøger. Viclscsreg.
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flytter ved nedlæggelsen til en svigersøn i Tombøl. 27. marts 1717 oprettes en 
kontrakt, som siger, at de to gamle skal blive boende i Tombøl. Sønnen og sviger
sønnerne, der er tre, skal i fællesskab yde de gamle folk aftægt, dog skal sønnen 
yde lidt mere end sine svogre.

5. Halvbol. Asmus Truelsen. 61 år gi. Drager med sin hustru og deres tre børn 
til Tombøl, hvor han overtager Jürgen Petersens halvbol, som er i meget dårlig 
forfatning. J.P.s stedsøn var først blevet spurgt, om han ville overtage halvbolet: 
»So ist dieses halbe Böhl dem Thomas Jessen angetragen, der sich dessen gäntz- 
lich entschlagen«. Han skulle ikke nyde noget. A. T. skal betale gælden på halv
bolet, desuden er med halvbolet fulgt to gamle aftægtsfolk, som han skal forsørge.

6. Halvbol. Hans Pederssen (Koepman). 33 år gi. Hans slægt havde i mindst 
fire generationer siddet på dette halvbol. Konen var fra Rinkenæs, og det er vel 
derfor, at de (med to børn) drager til Rinkenæs, hvor H.P. overtager Christen 
Michelsens halvbol. Dette halvbol var fra år til år blevet ringere og ringere, 
selvom C.M. »so woll bey den gewöhnt hoffdienste alss auch sonsten ander- 
wertige Remission verstattet worden«, så derfor havde man på Gråsten tabt tål
modigheden. H. P. skulle iTølge kontrakt af 7. maj 1716 med det samme overtage 
halvbolet, »die dabey vorhandene Winter-Saat annehmen, und mit seiner gantzen 
Haabsediligkeit, wie es auch namen haben mag, von Kiding ab, und nachher 
Rinckniss sich begeben und Häussliah niederlassen, von diesen maytag anzu
nehmen«. Den tidligere ejer og hustru skal han have på aftægt. Dog får han den 
lettelse, at den tidligere ejer for egen regning skal opføre sig et aftægtshus.

7. Halvbol. Hans Jenssen Schmed. 39 år gi. Havde i 1709 fire børn. Moderen 
levede endnu. Det vides ikke bestemt om, hvor de er flyttet hen. 1717 bor der en 
Hanss Jenssen i Kobberholm, Adsbøl sogn.13 At denne H.J. ikke nævnes tidligere, 
kunne tyde på, at der var tale om den ovennævnte Kiding halvbolsmand.

8. Halvbol. Johan Pederssen. Ca. 57 år gi. Hvorhen han og hustruen er rejst, 
vides i'kke.

9. Halvbol. Hans Hanssen Toft. Ca. 42 år gi. Drager med hustru og 7 børn 
til Ny Skovbøl.

10. Halvbol. Hans Jurgenssen Jafver. (Jäger). Der vides intet om, hvor han 
og konen og deres to børn er draget hen.

11. Halvbol. Nis Marcurssen (Marquartsen). 39 år gi. Han overtog halvbolet 
efter sin fader Marcur (Marquart) Nissen, der nu var på aftægt, i 1710. Nis 
havde tre børn, desuden forsørgede han tre søskende, som var umyndige. Ved 
nedlæggelsen drog Nis med sin familie til Rinkenæs, hvor konen var født. Fade
ren derimod kom til Tråsbøl. Hvor N. M.s søskende kom hen, vides ikke.

12. Halvbol. Niss Andersen. 51 år gi. Flytter med kone og ni børn til Hostrup 
i Ensted sogn, hvor han overtager et halvbol under Gråsten gods. Overtagelses
kontrakten er affattet 25. februar 1717. Det er usandsynligt, at familien skulle 
være blevet boende i Kiding indtil denne dato. De har nok haft et midlertidigt 
sted at være. N.A. skal betale gælden på halvbolet (12 rd. 22 sk.) og karlens og 
pigens løn fra Mikkelsdag til påske. Desuden skal han give to gamle folk aftægt. 
Trods det at han har ni børn, tager han en af sin afdøde søsters døtre til sig. 
(Se halvbol nr. 16). Så helt uden midler har han nok ikke været. I hvert fald ser
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det ud til, at han har været bedre stillet, end de fleste bolsmænd i Kiding. Den 
ældste søn overtager senere faderens halvbol.

13. Halvbol. Andreas Petersen. 63 år gi. Han og konen flyttede til Tombøl. 
De er vel gået på aftægt der.

14. Halvbol. Peder Pederssen. Ca. 33 år gi. Drog med sin kone og tre børn til 
Tråsbøl, hvorfra konen stammede.

15. Halvbol. Henning Cordsen fra Guntoft i Angel. Overtager halvbolet ifølge 
kontrakt af 18. februar 1715. Heri nævnes det, at bygningerne er i meget ringe 
stand. Det er nødvendigt med store reparationer, og den nye halvbolsmand skal 
derfor have al mulig hjælp. I en kontrakt af 2. april 1716 hedder det, at han 
skal overtage Hans Michelsens halve bol i Tørsbøl. H.M. skal afstå halvbolet på 
grund af fattigdom og sygdom. H.C. skal ligesom den forrige ejer have et gam
melt ægtepar i aftægt.

16. Halvbol. Lorentz (Laurtz) Atzersen. 38 år gi. Var ifølge kontrakt af 11. 
maj 1716 flyttet til Tombøl. Han havde to børn og tre stedbørn. De sidstnævnte 
skyldte han deres fædrene arv. Men under de nuværende omstændigheder var 
han ude a!f stand til at holde sine forpligtelser. Børnenes nærmeste slægtning, 
Niss Andersen i Kiding (se halvbol nr. 12), erklærede, at de ville nøjes med, hvad 
L.A. var i stand til at give dem. Af de tre stedbørn var kun en, en pige, hjemme
gående. Denne pige tog Niss Andersen som tidligere nævnt til sig.

17. Kåd. Rassmus (Laurtzen) Lund. Ca. 57 år gi. Flyttede vistnok til Fisk'bæk- 
skov, Adsbøl sogn. En svigersøn boede i Kobberholm, samme sogn.13

18. Kåd. Anders Pederssen Schmed. En datter af ham var den sidste, der blev 
født i landsbyen Kiding. Hun blev døbt 19. juli. Smeden og hans kone slog sig 
med deres seks børn ned i Skovbøl, hvor han ifølge Krandsbjerggårdbibelen var 
smed under Skovbølgård.

19. Kåd. Chresten Nissen Kromand. 51 år gi. Drager med sin kone og to børn 
til Tråsbøl. Ved sin død kaldes han »Krüger«, hvilket kunne tyde på, at han 
ligesom i Kiding har været kromand i Tråsbøl.

20. Kåd. Peder Pedersen Skoelemester. (Kaldes undertiden også »Teysen«). 
Han og hustruen flytter med to børn til Tombøl.

21. Kåd. På dette kåd sad vist Hans Christian, der med sin hustru og sit barn 
flyttede til Kobberholm i Adsbøl sogn.13

22. Kidinglund. Halvbol. Paul Hanssen. 50 år gi. Familien rejser til Tråsbøl.

Til slut kan jeg nævne, at jeg er i slægt med familierne på halvbol nr. 1, 
4 og kåd nr. 20.

Ib Andersen

13. 70. Ca 1. 1589-1772. Adsbøl kirkeregnskabsbog. Gråsten-Adsbøl præstearkiv. L.A.
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TVUNGEN SOLDAT
Den tidligere lærer Hary Petersen afslutter denne gang sine erindringer fra 
civilfangelejren i England under den første verdenskrig med blandt andet 
at fortælle om nogle meget tørstige medfangers ihærdige, men forgæves for
søg på at slukke tørsten. Han gør i øvrigt op, at årene i Knockaloe var 
så berigende for hans udvikling, at han meget nødig ville have undværet 
dem.

(sluttet)
Inden døre skulle sengene, der bestod af tre brædder lagt på to lave 

bukke, et fladt trekantet hovedstykke af træ, en halmmadras og tre tæpper, 
egentlig stå på række langs væggene, så der blev en fri gang i midten. Men 
de fleste ville gerne have lidt privatliv, så de hentede to eller tre senge
steder fra depotet i stedet for ét, og så byggede de sig små kabiner i det 
store rum; somme tider slog flere sig sammen om en kabine, og enkelte 
særlig velhavende ansatte en snedker til at bygge rigtige små huse med 
døre og vinduer. Vore vogtere var meget tolerante og lod os oftest indrette 
os, som vi ville. Belysningen var et problem, for alle ville gerne have lys i 
deres kabiner, og ledning og elektriske pærer kunne ikke købes. Så købte vi 
tynd jerntråd i butikken, isolerede den med avispapir og bestak vagterne 
til at købe os elektriske pærer. Men denne overbelastning af nettet betød, 
at sikringerne sprang, og en inspektion afslørede arrangementet, som blev 
konfiskeret. Så blev der anlagt et nyt belysningssystem, skjult i træværket 
med ekstra sikringer og skjulte automatiske afbrydere (som en inspicerende 
selv satte i funktion), og da de engelske myndigheder efterhånden blev klar 
over, at der ikke gik ild i lejren, holdt de op med at interessere sig for vor 
belysning.

Da krigen brød ud, var mange tyske professorer og lærere i udlandet for 
at benytte ferien til sprogstudier; de blev nu internerede og startede en 
omfattende undervisning i lejren. Snart blev der undervist i tyve for
skellige sprog - selv underviste jeg i dansk og esperanto. For øvrigt blev 
der undervist i en lang række andre fag, og der blev indrettet et lejrbiblio
tek. Der kom støtte fra Tyskland til denne undervisning.

Der fandtes et trykkeri, hvor »Lager-Echo«, som udkom en gang må
nedlig, blev trykt. Også teaterprogrammer, billetter og meget andet blev 
fremstillet her. Der var et stort skrædderi, hvor man syede kostumer til 
skuespillerne, og mange andre mindre bedrifter: snedkeri, kurvefletning, 
beskæftigelse for andre håndværkere, billedhuggere, kunstmalere og meget 
andet. En gang årlig var der en stor udstilling, og to komiteer fra Svejts og 
USA købte til gode priser, hvoraf fremstilleren fik sin andel.

Et tysk orkester, »Salonorkester Hans Scheuffler«, havde spillet i den 
London’ske afdeling af Hagenbecks Tierpark i sommeren 1914, og hele 
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Scenebillede fra teateropførelsen af »Die Rabensteinerin*. Ridderrustningerne er fremstillet af 
gamle blikdåser.

orkesteret kom til vor lejr, hvor de glædede os med vidunderlige koncert- 
af tener. Det spillede også i de andre lejre.

Jeg har endnu ikke sagt noget om lejrens forplejning. Hvis der havde 
været dårlig forplejning, så ville alle de andre nydelser have tabt en stor 
del af deres værdi, thi en sulten eller syg mave påskønner kun lidt kultu
relle præstationer. Men også forplejningen i lejren var god og rigelig. En 
slags kommisbrød uddeltes til hver to gange om ugen; undertiden fik man 
også lidt hvidt brød og kage, men for det meste måtte håidt brød, fransk
brød, snegle og den slags købes ekstra i køkkenet.

I krigens sidste tid (slutningen af 1917) blev brødrationerne nedskåret 
og delvis erstattet med beskøjter, og nogle af folkene troede først, de ville 
komme til at sulte, men selv de nedskårne rationer var mere end til
strækkelige. Desuden fik hver regelmæssigt en tildeling af smør: jeg hu
sker ikke mere, om det var et pund eller et halvt pund om ugen. Smør 
kunne iøvrigt købes ekstra, undertiden også ost. Ved siden af køkkenet 
stod der altid en stor tønde nedsaltede skotske sild: de største og fedeste 
sild, jeg nogensinde har set; af dem kunne enhver tage så mange han ville.

Ved hvert bord var der den såkaldte bakketjeneste: hente te, kaffe og 
mad fra køkkenet, vaske gryderne og grejerne (i varmt vand, man fik fra 
køkkenet), feje og rense stuen. For det meste var der altid to mænd om at 
gøre denne tjeneste og det gik efter tur. Hvis der sad 10 mand til bords,
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betød det, at hver af dem kom til at gøre bakketjeneste hver femte dag. 
Man kunne dog blive fritaget for denne tjeneste, dersom man betalte en 
kammerat 3 pence for en dag. Den, der ikke havde penge, måtte også selv 
vaske sit tøj, men der var altid folk, der tog sig af det, bare man betalte.

Klokken tolv fik man middagsmad i to store gryder: steg med kartofler, 
sovs og grøntsager. En gang om ugen fi'k vi karryris i stedet for kartofler; 
undertiden bønner, somme tider hamborger bøf eller dåsekød. Der var 
altid rigeligt med afveksling i middagsmaden. Om søndagen og somme 
tider midt i ugen vankede der en dejlig brødbudding. Klokken seks aften 
uddeltes aftensmad, te, havregrød og undertiden lidt dåsekød, pølse eller 
ost.

I vor gård var der en sømand, Reimert, han havde fået fat i nogle gam
le tønder og opstillet dem bag ved hytten. Her røgede han sild (fisk kunne 
han jo tage så mange han ville) og solgte dem til en halvpenny stykket. 
Han havde flere hjælpere til at afsalte og rense fiskene. Disse hjælpere 
blev betalt for arbejdet, men alligevel fik han en forrygende forretning 
ud af det.

Forsyning med klædningsstykker, såsom undertøj, sko, jakkesæt, var det 
samme som i de andre lejre. Var et stykke slidt eller itu, byttede man det 
om for et nyt. Sit privattøj behøvede man slet ikke at bruge, hvis man 
ikke ønskede det.

I hver af de tre hytteafdelinger stod der en lille kakkelovn af jern, hvis 
skorstensrør gik ud gennem taget. I koldt vejr fik man så meget kul, som 
man ville hente fra et særligt kuldepot i lejren. To mand fra hvert bord gik 
hen med en tinbalje og hentede kul. Også i salen var der ovne, og man 
fyrede rigeligt op. I baderummene kunne man tage styrtebad hver dag: 
koldt når som helst og varmt til visse tider. Og i vaskerummet kunne man 
vaske undertøj, og hvad man ellers havde.

Allerede i Queensferry var jeg kommet lidt sammen med en sakser fra 
Chemnitz, Arno Enghardt, en af søfolkene fra den store femmaster H. C. 
Rickmers. Han havde hjulpet mig med at stille mit sengested op og med at 
tømre et lille skab. Arno var meget fingernem og altid flink og hjælpsom, 
og vi blev snart gode venner. Som fortalt, havde jeg ved ankomsten til 
Queensferry fattet den beslutning ikke at tale tysk bortset fra enkelte ord 
med en vis udenlandsk accent. Denne lille komedie krævede en bestandig 
passen-på og koncentration, men det var meget morsomt. Arnos engelsk 
var til at begynde med ikke ret stort bevendt; undertiden brugte han 
plattyske ord og mente, det var engelsk.

Da han hørte, at jeg havde givet sprogundervisning, insisterede han på, 
at jeg skulle give ham rigtig engelskundervisning, og til gengæld ville han 
bibringe mig tysk. Dette blev da dobbelt morsomt for mig, thi, for ikke 
at røbe at jeg kunne tysk - måske endog bedre end han - måtte jeg altid 
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Et udsnit af lejren Knockaloe, Man; i billedets midte ses el-værket.

være på vagt og kun gøre så mange fremskridt, som de gennemgående lek
tioner tillod. Denne undervisning gennemførte vi ganske regelmæssigt, og i 
al den tid var alle, der kendte mig i lejren, overbevist om, at jeg virkelig 
oprindelig ikke kunne tale tysk, og at Arno havde lært mig sproget. Arno 
gjorde også gode fremskridt i engelsk, og efter omtrent et års forløb kunne 
han virkelig tale engelsk nogenlunde godt. Til gengæld havde han den store 
tilfredsstillelse at have bibragt mig et glimrende kendskab til tysk, fordi 
jeg var efterhånden, efter som vi skred fremad efter lærebogen, begyndt 
igen at tale »rigtig« tysk, og han var absolut overbevist om, at det skyldtes 
hans undervisning.

I næsten to år havde jeg således spillet rollen som en dansker, der ikke 
kunne tale tysk, og var kun skridt for skridt kommet ind i sproget, idet 
jeg langsomt tabte min udenlandske udtale og udtryksmåde. Da jeg senere 
fortalte Arno, at jeg havde spillet komedie for ham, og af hvilken grund 
jeg havde gjort det, ville han længe ikke tro det. Langsomt kom han dog 
til at tro mig, thi efterhånden bemærkede han alt for tydeligt, at jeg under
tiden brugte ord og talemåder på tysk, som han selv afgjort ikke havde 
bibragt mig. Han tog mig det dog ikke ilde op, thi han kunne godt på
skønne mit motiv til denne komedie, og det morede ham også.

VI kunne sende breve både til England og til udlandet (til Tyskland via 
Danmark og Holland), og vi kunne også modtage post, både breve og 
pakker. Selvfølgelig censureredes brevene, og man måtte ikke skrive noget
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nedsættende om lejrlivet. Porto behøvede vi ikke at betale, det gik på 
H.M.S. (His Majesty’s Service).

Man kunne skrive to breve om ugen, hvis man ønskede det. Papiret var 
præpareret til ikke at tillade skrivning med usynligt blæk. Mange af fan
gerne skrev dog kun meget sjældent eller slet ikke, og af dem kunne man 
få de brevark, de ikke benyttede.

Der var nogle fanger, der var gift med engelske kvinder, og flere havde 
også engelske børn. Hvorfor disse familiefædre overhovedet var blevet 
taget til fange, véd jeg ikke, thi under hele krigen var der i England tyske
re (og mange siger man), der forblev fri. Grunden må have været den, at 
det overalt i landet var blevet henstillet til de pågældende politimyndig
heder at sende de i deres distrikter boende tyskere til civilfangelejren eller 
at lade dem på fri fod, så længe der ikke forelå modsatte grunde. Nu var 
det en kendsgerning, at nogle politipræsidenter hadede tyskerne og ville 
helst sende alle til lejren, mens andre ikke havde noget imod de enkelte 
tyskere. En del af de omtalte familiefædre blev dog igen sluppet løs, og 
de, der forblev i lejren, havde lov til at få besøg af deres koner eller andre 
slægtninge, jeg tror hver tredie måned. Der var i lejren særlige modtagel
sesværelser, hvor de kunne føres hen under eskorte for at kunne tale med 
deres pårørende i to timer hver gang, så vidt jeg véd. Disse besøg fandt dog 
ikke alt for ofte sted, fordi det var temmelig besværligt at rejse til øen 
Man. De kvinder, hvis mænd var i fangenskab, fik en statsunderstøttelse, 
så vidt jeg véd, den samme, de aktive soldaters kvinder modtog.

Der var selvfølgelig også lægehjælp og et hospital i lejren: hvis en mand 
blev syg, blev han indlagt og plejet, indtil han var rask igen. Der var også 
tandlæger og øjenlæger. Havde man brug for briller, fik man dem gratis.

Mange oplevelser udelader jeg her, hvor det kun gælder om at berette 
om de faktiske begivenheder, men en hændelse i Knockalos-lejren må jeg 
dog endnu omtale. Vi havde blandt os mange søfolk, og skønt de ellers 
følte sig glimrende tilfredse i lejren, var der dog en ting, de savnede: alko
holiske drikke. Der var rigtignok nogle folk, der i løn lavede en slags øl af 
sukker. Det var ikke meget stærkt øl, men det kunne drikkes, og søfolkene 
var da også næsten de eneste aftagere af dette øl, men produktionen var jo 
lille, måtte foregå i skjul og kunne i det hele taget ikke tilfredsstille dem.

Nogle af disse søfolk kom da på den tanke, at de dog gerne engang ville 
ud af lejren, kun for at gå ned til havnebyen Peel, omtrent en times fodtur 
fra lejren, for at drikke sig rigtig fulde. De drøftede sagen frem og tilbage 
i lang tid, men til slut bestemte de sig i al hemmelighed til at lave en tun
nel fra deres gård (en gård tilgrænsende til den, jeg var i) i udkanten af 
lejren. På den anden side af deres gård var der et krat af tæt tornebuskads, 
kun halvtreds meter fra pigtrådshegnet. Disse søfolk, der alle boede i sam
me hytte, savede nu et stykke af gulvet ud for at danne en slags lem, der 
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dog ikke kunne ses under inspektionen. Om natten gravede de nu først en 
skakt, omtrent fire meter dyb, og derfra en stolle i retning af krattet. De 
måtte arbejde ved tællelys, da det elektriske lys i hytterne slukkedes klok
ken ti eller halv elleve aften. Fra hytten blev det til en vandret gang, mel
lem 150 og 180 m lang og akkurat så høj, at en mand kunne gå igennem 
i lidt bøjet stilling. Jorden bragte de ud I kurve og fordelte den under hyt
terne, der stod på små murede støtter. Langs hytterne stod der blomster og 
lave buske, således at denne jordopfyldning under hytterne ikke var synlig 
udefra, med mindre man bukkede sig og så nærmere efter.

Efter nogle måneders arbejde havde de tunnelen færdig og nogle af fol
kene ville så næste aften gå ned til Peel, tage sig en forsvarlig »slurk« der 
og bringe lidt af sprutten med hjem til de andre. Den næste dag skulle det 
så være de andres tur. Men netop denne dag blev det hele forrådt til de 
engelske myndigheder, og den næste morgen kom kommandanten med 
flere officerer og soldater, og det var selve majoren, der som første person 
gik igennem tunnelen.

Så holdt han en tale. Han sagde, at han beundrede deres arbejde, og at 
det gjorde ham ondt, at han måtte ødelægge det og forhindre deres planer. 
Han vidste godt, hvem der havde gravet tunnelen, men ingen af mændene 
blev straffet: de måtte kun under soldaternes opsyn tilkaste tunnelen igen. 
Man har forklaret mig, at det stod i de engelske love: hvis nogen bryder 
ud fra et fængsel eller tugthus, bliver han ikke straffet, når de pågriber 
ham, fordi det er imod menneskets natur at være fængslet. At de ville ud 
i friheden, var et naturligt ønske.

Faktisk lykkedes det kun to eller tre mænd at bryde ud af lejren, men 
de blev pågrebet og bragt tilbage. Fra lejren, der lå op ad bjergene, kunne 
vi se byen Peel og et stykke af havet, og i meget klart vejr skimtede vi 
endog de sydskotske bjerge. Nogle i lejren, der havde kikkerter, påstod, at 
de et par gange havde set en tysk undervandsbåd dykke op, og man for
tæller, at engang var en mand brudt ud og var svømmet ud for at blive 
taget op af en undervandsbåd. Om det er sandt, kan jeg ikke sige.

Nu tror jeg, jeg har fortalt om alle væsentlige forhold og hændelser i 
lejren, om alt der er værd at sige om livet der. Og jeg tror, man vil blive 
enig med mig, hvis jeg siger, at det var det rene slaraffenland, vi levede i. 
Vi havde ingen forpligtelser, ud over den at opføre os anstændigt over for 
kammeraterne og at overholde lejrens forskrifter. Hver morgen klokken 
syv kom en engelsk patrulje, en officer og nogle soldater, gennem hytterne 
og så efter, om alt var i orden. Fangerne måtte så stille sig op på gårds
pladsen og blev talte. Det var den eneste kontrol med, at alle var der. Det 
hele tog en halv time, og derefter var man fri resten af dagen, og enhver 
kunne gøre, hvad han ville, så længe han ikke forstyrrede de andre eller 
forså sig mod lejrens orden. Der var nogle, der spillede kort hele dagen;
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der var andre, der efter inspektionen lagde sig til køjs og sov største delen 
af dagen. De fleste havde dog en eller anden frivillig beskæftigelse, enten 
som håndværker, agerdyrker, lærer, musiker eller skuespiller. Og en stor 
del af fangerne udnyttede tiden til at lære noget.

Ganske vist var vi alle sammen fanger, og det kommer meget an på, 
hvordan man tager sådan noget åndeligt. Der var folk, der tog det at være 
fangen sig så nær, at de begik selvmord. Men den, der kunne finde sig i at 
være fange, havde lejlighed til at uddanne og udvikle sin ånd i al ro og 
mag, som man næppe ville have kunnet opnå ude i livet. Jeg for min part 
må tilstå, at disse år i Knockaloe ikke blot på en måde har været mit livs 
bedste tid, men også de mest udviklende. Jeg ville nødig have undværet 
denne enestående oplevelse.

Jeg har omtalt, at der var også nogle danskere fra Sønderjylland i lejren. 
Personligt har jeg kun kendt to: Erik Schøller, billedhuggeren, og skuespil
leren Wieder. Desuden har jeg engang talt med en Peter Hansen fra Tøn
der. Min ven Schøller og jeg havde i begyndelsen i Knockaloe sendt bud 
til andre sønderjyder om at indsende en ansøgning om udfrielse. Det blev 
også gjort, men efter flere måneder kom der svar, at ansøgningen måtte 
skrives på en embedsmæssig måde på folioark. Vi drøftede sagen igen og 
bestemte os så til ikke at gentage ansøgningen. Hvis vi kom på fri fod i 
England - og bort fra England var der ikke tale om at komme - måtte vi 
søge stilling, og det ville slet ikke være så let. Og hvor kunne vi få det det 
bedre end i Knockaloes slaraffenland? Vi besluttede da at blive i lejren, 
så længe krigen varede.

I februar 1919 blev civilfangelejren i Knockaloe langsomt opløst. Alle 
kunne rejse hjem til deres familie eller slægtninge, eller hvorhen de ellers 
ville. De folk, der havde slægtninge eller familie i England, kunne vende 
tilbage til dem.

Det var enden på historien, enden på Knockalos slaraffenland, og jeg 
tror, man tør sige, at denne civilfangelejr var en enestående foreteelse, der 
ikke havde sin lige i eller uden for Europa. Man må regne det den engelske 
nation til ære, at de organiserede denne lejr og gjorde alt menneskeligt 
muligt for at gøre det behagelig for lejrens beboere. Intet sted i verden har 
der nogensinde været mage til human behandling af såkaldte fjendtlige 
civilfanger.

Hary N. ]. Petersen.
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H. P. Hansen Grünfeld (1813-1893).

DE
STORMFULDE
DØGN
I 1864

Inden sin død i 1893 skrev alsingeren H. P. Hansen Grünfeld en selv
biografi, som forlængst har fundet sin naturlige plads blandt privatarki
verne ved Landsarkivet i Åbenrå. Grünfeld var tysksproget, loyal slesviger 
(sml. Sjy Mskrift 1957, s. 161 ff. og Jy.T. 3.10. s. år), og da han var lærer 
ved Domskolen i Slesvig i årene 1844-1879, er det nærliggende at tro, at 
skriftet - eller dele deraf - kan bidrage til belysning af en ret så bevæget 
periode i Slesvig bys historie.

Antagelsen holder for så vidt stik. Om treårskrigen er han ganske vist 
fåmælt, men om februardagene i 1864 har han nedfældet en øjenvidnebe- 
rctning, der i oversættelse lyder således:

»Den 6. februar om morgenen var byen som uddød. Snart kom der dog 
liv i den. En masse mennesker fra Hamburg og Holsten strømmede ind i 
byen. Lirekassernes skingren var øredøvende. På det store torv blev prin
sen af Augustenborg udråbt som hertug Frederik 8. Hos Brüning dannede 
der sig en stor borgerforsamling, hvor man først drøftede fordrivelsen af 
de danske embedsmænd og ansættelsen af nye1. En proskriptionsliste fra 
Kiel dannede grundlag for forhandlingerne. På denne stod også mit navn, 
men herboende borgere optrådte så energisk til forsvar for mig, at mit navn 
blev strøget.

Om aftenen var der illumineret overalt, og en vældig menneskemængde 
trak gennem byen for at undersøge, om alle udviste embedsmænd også var 
borte.

1. Brünings værtshus i Lollfuss var kendt som stamknejpe for de ivrigste danskfjendtlige ele
menter.
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Foran den gamle skolebygning, rektors embedsbolig, som lå der mørk og 
dyster med aflåsede døre, blev der lavet stort spektakel. Da trådte en mand 
frem og råbte: »Mine herrer, det er statsejendom.« Så drog hoben videre, 
forbi mit klart oplyste hus2. Nogen forskrækkelse havde vi dog måttet 
udstå. En trofast nabo og hjælper i vore trængsler var nu afdøde farver 
Dienhof. Den udviste rektor Povelsens hustru havde fundet et asyl i mit 
hus. Da oplevede vi flere dage senere den smertelige tildragelse, at hun blev 
vanvittig. I sin ophidsede sindstilstand løb hun sin vej, men blev dog snart 
bragt tilbage igen. Snart efter hentede hendes mand hende.«

I denne kortfattede fremstilling er der egentlig ikke meget nyt. Den 
stemmer på alle væsentlige punkter godt overens med, hvad Helms, Hiort 
Lorenzen og andre har berettet3. Ulige mere interessant forekommer de 
følgende sider, idet Grünfeld i umiddelbar fortsættelse af det foranstå
ende gengiver et brev, som han ca. 14 dage senere sendte sin ældste søn, 
Carl Andreas Wilhelm Grünfeld, der var ansat på borgmesterkontoret i 
Åbenrå. Her bliver tonen mere personlig, og detaljerne skærper vor inter
esse, efterhånden som vi på nært hold får indblik i de sindsbevægelser, som 
familien måtte gennemleve. Han skriver:

Slesvig, mandag 22.2.1864 
»Kære, gode Carl!
Endelig er jeg da kommet så vidt, at jeg kan skrive et længere brev til dig, 
tillige sender jeg dig et brev fra Lorenz4. Jeg har modtaget dit svar på mit 
brev fra Fl(ensborg), dog derom nærmere nedenfor.

Fredag den 5. fik jeg et brev fra boghandler Sørensen i Åbenrå med an
modning om at sende ham telegrafiske depecher. Om eftermiddagen kl. 5 
lod jeg da også afgå en depeche til ham, men den har han vel næppe mod
taget. Jeg havde naturligvis ikke anelse om, hvordan sagerne stod.

Fra telegrafkontoret gik jeg som sædvanlig til Friedrichsberg og traf 
Lorenz til hest på dæmningen. Han ville ind til os og skulle på tilbagevejen 
sørge for vin o.s.v. til flere andre officerer. Jeg kiggede ind hos Steens og 
traf her senere sammen med Lorenz. Snart begyndte der at gå rygter om, 
at krudtet på Mågeøen var kastet i Slien5. Det tog jeg ikke megen notits 
af. Derimod talte man også om en våbenstilstand, og hos svoger Schulz 
havde jeg allerede hørt, at en kaptajn fra generalstaben, som var indkvar-

2. Grünfelds tjenestebolig lå vest for Domkirken, i umiddelbar nærhed af skolen.
3. Se bl. a. Johs. Helms: Nogle erindringer fra de sidste dage i Slesvig (i »Fortællinger og 

digte« 1888) og H. R. Hiort Lorenzen: Erindringer fra Sønderjylland, 1919.
4. Grünfelds næstældste søn var dansk officer (sekondløjtnant og adjudant ved 20. batl.), død 

som landmåler i Slesvig 1878.
5. På Mågeøen var placeret et dansk batteri.
6. G.’s svoger, Friedr. Wilh. Marcus Schulz, var lærer i Friedrichsberg. Gift med Dorothea Ca

roline Peschcke, en søster til G.’s hustru, Anne Cathrine Peschcke. - For at tilsløre den dan
ske hærs tilbagetrækning i så høj grad som muligt sendtes en parlamentær til den østrigske
post i Fahrdorf for at foreslå en kort våbenhvile næste morgen for at opsamle sårede. (Dan. 
Bruun: Fyrretyve år efter, s. 207).
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teret hos ham, om morgenen tidlig var rejst sydpå som parlamentær6. 
Klokken 9 sagde jeg godnat til Lorenz uden at tænke på, at det foreløbig 
var sidste gang. I Lollfuss mødte jeg de 84-pundige kanoner fra batteriet 
på Friheden.

Da jeg kom hjem, havde Julius Heiberg været der for at forberede os på, 
at alle lærere på nær hr. Johannsen skulle bort7. Jeg tænkte ganske vist 
»Det har vel ingen nød«, men alligevel havde jeg ingen god nat, kan du tro.

Næste morgen (lørdag) blev det snart klart, at hele armeen var borte. 
Jeg gik straks til bødker Steen, der var i færd med at stikke sit flag ud. 
Der var endnu dødsstille i byen. Snart skulle det dog blive anderledes. De 
dage, der fulgte, især den 6. og 7., har været de frygteligste i mit liv.

Hos os her ved Kirkepladsen var der forholdsvis stille, og kun på af
stand hørte vi halløjet. Klokken halvtolv begyndte alle klokker at ringe, 
og kl. 12 fandt proklamationen sted. Jeg var allerede i færd med at ordne 
mine sager lidt, da vor nabo Dienhof, der i hele denne tid har stået os bi 
med overordentlig venlighed, kom og meddelte os, at jeg havde stået på 
proskriptionslisten, han havde imidlertid trådt energisk op derimod, det 
samme havde doktor Franz Sager, og så var mit navn blevet strøget8.

Snart efter ankommer to rå karle, jeg tror fra Holm. De banker på og 
træder ind med huer med mægtige kokarder på hovedet.

»Er adjunkt Lohse til stede?«
»Ja, det er mig.«9
»De har at forlade byen inden kl. 6.«
»Hvor skal jeg da tage hen?«
»Det bliver Deres sag.«
»Kan De så ikke skaffe mig en vogn og et pas?«
»Nej!«
Højre om, afmarch. Onkel Schulz var også til stede.
Jeg kunne så blive, men dette omslag var frygteligt. En vogn var næsten 

ikke til at få. Rektor fik med megen møje en, men deri var ikke plads til 
Lohse og Neergaard, kun en lille pakke kunne komme medlü. Lohse selv 
gik sammen med Neergaard til fods til Rendsborg, tyndt påklædt, gennem 
sneen I nattens mulm og mørke. Du kan tænke dig hvilken afsked! Lohse 
er svagelig, og vi frygtede, det kunne blive hans død. Vi har dog haft brev 
fra ham fra Hamborg og har senere hørt, at de er nået lykkeligt til Kø
benhavn over Sverige og har overstået rejsen godt.

7. Chr. Johansen fra Amrum, med hvem rektor Povelsen havde haft bitre kontroverser (Kjeld 
Galster: Domskolen i Slesvig mellem krigene, Sdj. Årb. 1946, s. 31 ff.).

8. Dr. Sager nævnes i politimester Aug. Jørgensens indberetning af 27. jan. som en af »de 
illoyale«.

9. Adjunkt Otto Lohsc fra Husum var G.’s svigersøn (senere overlærer i Horsens).
10. Anton Neergaard, senere adjunkt ved Århus Katedralskole.
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Om aftenen var vi tvunget til at illuminere, hvis vi ikke ville have alle 
vinduer knust. Der var naturligvis et frygteligt leben i byen. Hos profes- 
sorinden blev der lavet stort spektakel med den aflåsede dør.

Natten mellem søndag og mandag blev ruderne slået ind hos onkel 
Peschcke, hvor netop en østrigsk oberst lå og sov. Han misforstod imidler
tid sagen og beordrede næste dag en vagt derhen med befaling til at skyde, 
såfremt der forefaldt det mindste. Onkel Peschcke er blevet her, men er 
suspenderet som senator11. Jeg er kun blevet generet lidt, tværtimod må jeg 
sige, at mange har lagt stor venlighed og deltagelse for dagen.

Derimod er Moder blevet forulempet på den skrækkeligste måde. Lør
dag aften, som Hans netop var kommet hjem, kom Dienhof og bad Moder 
om at tage med til lazarettet på Bischofshof for at hjælpe til. Der holdt 
en masse vogne med sårede, og der var mangel på alt. Moder skaffede saft 
o.s.v. til veje, gik derhen med Hans og blev der til langt ud på natten og 
udrettede, hvad der var hende muligt, hvilket også blev anerkendt af alle 
de tilstedeværende12. Den følgende morgen gik hun atter derhen. Hans var 
gået i forvejen og havde spurgt, om det ønskedes. Men da træder en rå 
karl - det skal have været en barber - hen til hende og siger: »Sørg for, at 
De kommer ud. De er en méneder - De har en søn i den danske armé.« 
Det vakte ganske vist almindelig indignation, men Moder og jeg besluttede 
alligevel, at hun ikke skulle befatte sig mere med lazaretterne. Moder 
havde jo også selv nok at gøre i huset med den sindssyge professorinde. Det 
var vel den 13., at hun mistede sin forstand. Hun mente, hun var blevet 
forgivet, og straks den næste morgen løb hun væk for os til kancelliråd 
Knudsen, men kom dog igen af sig selv, da Suadicani havde talt til hende. 
(I de sidste dage bedrer hendes tilstand sig)13.

1 Flensborg talte jeg bl. a. også med sagføreren. Der er alle embedsmænd 
forblevet, og alle har afgivet erklæringen. Jeg håber snart at få brev fra dig.

Kærlig hilsen 
din Fader.«

Hans Peter Hansen Grünfeld var født den 6. 9. 1813 i Grønmark på 
Kegnæs, Als, og døde 9. 11. 1893 i Slesvig. Han blev dimitteret 1838 fra 
Tønder Seminarium, blev lærer i Frørup samme år, og kom derefter i 
hastig rækkefølge til Slesvig, Heiligenhafen, Sønderborg og atter til Slesvig 
1844-64. Han blev afskediget, udvist og påny ansat i Slesvig. Han udgav 
flere skolebøger, blandt andet en regnebog. Børge B. Barløse.

11. Den bekendte dansksindede rådmand, skorstensfejermester Peschcke, der var G.’s svoger, boe
de Stadtweg 74.

12. Sønnen Hans Peter Grünfeld emigrerede senere og døde i Chicago 1889 (gift med Valborg 
Sønnichsen fra Ensted).

13. Her er tale om herredsfoged Harald Knudsen (Arns og Tre ja herred) og lægen K. F. Sua
dicani jun.
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SAGT OG SKREVET
I Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig 
1966, hæfte 14, har Dr. Harboe Kardel skrevet en større artikel om semi
nariet i Augustenborg 1878-1925, omfattende seminariets historie og en 
række lærerbiografier foruden navnene på samtlige dimitterede i årene 
1901-1925. I en følgende artikel giver Dr. Kardel en oversigt over præ- 
paranduddannelsen i Sønderjylland fra 1872 til genforeningen (Åbenrå, 
Tønder, Risum-Lindholm, Bredebro, Haderslev, Flensborg, Kappel og 
Eckernførde). *

Historisk Samfund for Ribe amt har udgivet »Vestjyske Adelsfolk« af 
Carsten Teilman Hald (Småskrifter nr. 4). 1891 købte Tøger de Teilman 
Gjellerupholm, hvor det lykkedes ham i årene indtil 1912, hvor han solgte 
ejendommen, at skabe en enestående antiksamling, her under ikke mindre 
end 60 portrætmalerier, hovedsagelig ahneportrætter. Forfatteren har sat 
sig som opgave at følge hvert enkelt billede fra dets tilblivelse til dets nu
værende ejer, og samtidig giver han i korte træk modellens livshistorie. 
Samtlige portrætter er affotograferet til denne fornemme publikation.

★

Grenzfriedenshefte, december 1966, indeholder blandt andet en artikel: 
Die Sozialstruktur der deutschen und der dänischen Minderheit im Jahre 
1965 skrevet af Karl Weigand. Forfatteren søger at analysere de to min
dretals sociale struktur ved at analogisere fra de skolesøgende børns for
ældres borgerlige stillinger; det turde være et spørgsmål, om disse udsnit af 
de to mindretal er repræsentative for mindretallene.

I 1965 var der 4047 elever fordelt på 76 danske privatskoler i Sydsles
vig, mens der var 1632 elever i 29 tyske privatskoler i Nordslesvig. På to 
kort vises ved hjælp af cirkler i forskellige størrelser antallet af elever i 
mindretalsskolerne og gymnasieelevernes hjemsted, og i en tabel, hvor man 
også savner de absolutte tal, rubriceres eleverne efter forældrenes erhverv.

38 °/o af samtlige børns forsørgere i Nordslesvig er landmænd, det til
svarende tal for Sydslesvig er 3 %, medens arbejder- og funktionærgrup
pen er forholdsvis dobbelt så stor (61 °/o) syd for grænsen som nord for 
(33 °/o). I det tyske gymnasium i Åbenrå dominerer grupperne Selvstæn
dige håndværkere plus Liberale erhverv (35 °/o) og landmænd (27%), på 
Duborgskolen er halvdelen af elevernes forsørgere ansat indenfor mindre
tallet eller tjenestemænd, mens en trediedel kommer fra arbejder- eller 
funktionærhjem.

En opgørelse over de nordslesvigske mindretals-landmænds ejendoms- 
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størrelser viser (stadig procentvis), at tyngdepunktet ligger mellem 10 og 
50 hektar. Måske havde en hartkornsopgørelse fortalt mere.

★

Alszund med 
Sønderborg slot 
i baggrunden.
Tegning af 
Tom Petenen
1886.

Dy-Po Tryk, Sønderborg, har udsendt en lille fin udgave af Holger 
Drachmanns »Derovre fra Grænsen« som nytårshilsen. Bogen, der er illu
streret med en række smukke tegninger af samtidens kunstnere, er opsat 
efter originaludgaven, der udkom i 1877.

★

Spare- og Lånekassen for Ulkebøl sogn i Sønderborg har ønsket at mar
kere hundredeårsdagen den 3. januar 1967 med et festskrift, og det er re
daktør Kai Edvard Larsen, der står som forfatter til det lille skrift.

Sparekassen blev oprettet af en kreds fra den dansksindede del af be
folkningen, muligvis som et modtræk mod den i 1862 oprettede sparekasse 
i Vollerup, hvis ledelse repræsenterede en nationalt set blandet kreds. Der 
blev ikke stillet særlige krav fra myndighedernes side, når man ønskede at 
oprette en sparekasse, hverken med hensyn til, hvorledes den skulle ledes 
eller garantikapitalens størrelse. Da Sønderborg Bank krakkede i 1895, fik 
Spare- og Lånekassen for Ulkebøl sogn kun 53 % af sine indskud tilbage.

Kort tid efter denne fallit, der skyldtes bedrageri fra direktørens side, 
brød Lysabild Sparekasse sammen på grund af besvigelser, og disse to 
hændelser medvirkede til en ny lovgivning, der blandt andet omfattede 
offentlig kontrol med pengeinstitutionernes dispositioner. H. P. Hanssen 
ordnede reorganisationen af de private nordslesvigske sparekasser, således 
at de kunne vedblive at være selvstændige.

Årene indtil verdenskrigen var præget af solid opgang for de to spare
kasser i Ulkebøl sogn, og i december 1920 blev de slået sammen. Trods 
kritiske perioder i mellemkrigsårene er opgangslinien stort set fulgt, og de 
seneste års pengerigelighed har naturligt også præget sparekassen statistisk 
over ind- og udlån I opadgående retning.

32



Andels- 
Svineslagteriet 
i Kolding

Grundlagt 1888

Grænselandets liv 

grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

Paul Thomsen
Krusaa

Kolonial, spirituosa, køkkenud
styr, trikotage, herreekvipering

Besøg 
landsdelens 

museer

Strik til hele familien fCX? /

... men husk det skal være

møiæ»,e

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Tb. Laursens Bogtrykkeri
Jernbanegade 8, Tønder tlf. 2 15 50

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

Sønderjyllands 
Kreditforening

Haderslev

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. Kjærby A-S 
Højer

Graasten Bank A/s
GRAASTEN

% Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

Restaurant drællSCU

G. Heiselberg 
Krusaa

Hejmdals
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn



Vestkysten
Syd- og Vestjyllands største dagblad

A. Nielsen & Co. A/S

Nykøbing Falster

A-S Faxe Kalkbrud
Frederiksholms Kanal 16 Telefon Minerva 7500

Jordbrugskalk
90% kulsur kalk i varen, som den leveres, 100% passerer 3 mm sigte

Lolland - Falsters 
Folketidende

Stiftets største blad

Nykøbing F.

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK

Telefon Pindstrup 13 og 18

Graasten 
Andelsslagteri

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands aids te blad

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

(SKAB*

BRØDRENE GRAM % «VOJENS
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Tønder.


