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Gården Høgebjerg i Løjt sogn
Af ]. M. Holdt.

På den sydlige del af Løjt Land, lidt øst for Løjst Skovby, ligger gården 
Høgebjerg. Gården ligger højt, et par bakker i dens nærhed når over 70 me
ters højde, og der er herfra en smuk udsigt over Åbenrå Fjord. Høgebjerg 
er i vor tid intet mere end en større bondegård, men endnu lever mindet 
om, at gården engang havde særlige rettigheder, og at der inden for dens 
mure førtes et herskabeligt liv.

Nede bag bakken sydøst for gården ligger et middelalderligt voldsted, 
»Avsøholm«, hvor vi i muldskuddene kan finde stumper af tagsten og 
brændt lerklining. Egnshistorikeren J. H. Riis skriver i sin bog om Løjt 
sogn (1916): »Vistnok er denne Borg Kærnen til det senere Gods Høge
bjærg«, og denne formodning er jo nærliggende, eftersom mange af vore 
herregårde stammer fra middelalderlige borge.

Imidlertid har senere granskning af skrevne kilder vist, at Høgebjergs 
historie kun rækker 400 år tilbage, og at denne gård sandsynligvis ikke kan 
regne den forsvundne borg som sit ophav. Dette fremgår af en artikel i 
»Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte« 1927 
(Aug. Reimers: Das Kanzleigut Höckeberg und seine Besitzer seit za. 1550), 
en artikel, der sammen med andre kilder er benyttet til efterfølgende rids 
af gårdens historie.

Omkring 1560, mens Bertram Sehested var amtmand over Åbenrå amt,

165 



havde en bonde i Løjt sogn forøvet et drab. Drabsmanden, hvis navn 
ikke nævnes, har sikkert måttet bøde med livet, og hans gård blev beslag
lagt af hertugen. Denne gård blev oprindelsen til godset Høgebjerg. Om 
den konfiskerede bondegård har ligget på samme sted som det nuværende 
Høgebjerg, kan vel ikke afgøres mere, men det er sandsynligt. Gården 
Høgebjerg har uden tvivl sit navn efter en høj bakke i nærheden, og da 
et regnskab fra 1523 nævner en Hans Hockberge i Løjt Skovby, tyder 
dette på, at en af de Skovby gårde allerede dengang har båret navnet 
Høgebjerg, og at dens beboere har haft gårdnavnet som slægtsnavn.

Den gård, som hertugen således erhvervede, fik i de følgende årtier sit 
tilliggende stærkt forøget, så den efterhånden blev en lille herregård. Eg
nens bønder har sikkert med bange anelser set denne hertugelige avlsgård 
opstå i deres nærhed, og flere af dem måtte også erfare, hvorledes hertugen 
var interesseret i ethvert givet påskud til at øge Høgebjergs areal på deres 
bekostning.

På Rigsarkivet ligger et brudstykke af et dokument, som opregner, hvor
fra Høgebjerg har fået sit tilliggende. Dokumentet mangler årstal, men 
stammer antagelig fra omkr. 1600. Vi ser deraf, at 4 otting af gårdens jord 
hidrører fra den førnævnte drabsmands gård, »som for 47 år siden kom i 
Fyrstelig Nådes hænder«. Desuden er Peter Elis gård lagt til, den var på 
3 otting, af hvilke dens tidligere ejer dog fik lov at beholde sit hussted 
og to agre. Ydermere er der 2 otting, »som har hørt til Hans Persens og 
Matz Nissens stavn«. Endelig er nogen jord taget fra gården Blåsholm og 
fra de to bønder i Ovbæk.

Det lader altså til, at tre af de Skovby gårde er blevet nedlagt ved avls
gårdens oprettelse. At en fjerde var nær ved at dele skæbne med dem, 
fremgår af en bemærkning i Åbenrå amtsregnskab for året 1593: »Jes 
Martensen i Skovby har ved en ildebrand mistet sin gård og alt, hvad han 
ejede. Nogen jord er overladt ham til livets ophold, resten er lagt til Hø
gebjerg, som derved er blevet forbedret.« I dette tilfælde ser det dog ud til, 
at den stakkels bonde senere fik sin ret igen, idet vi i fæsteregnskabet for 
1597 læser følgende: »Jes Martensen i Skovby har atter fæstet sit bol, som 
amtmand Kay Rantzau havde frataget ham.«

Også andre prøvede at få deres jord tilbage, men uden held. I 1624 kla
ger de to gårdmænd i Ovbæk over, at der engang er taget land fra deres 
gårde og lagt til Høgebjerg, og det til trods for, at de har et tingsvidne, 
i hvilket seks mænd ved ed har bekræftet deres ret til disse marker. De to 
ejere af gården Blåsholm følte endnu i 1627 bitterhed over, at et ene
mærke, der »siden umindelige tider ifølge et lovhævd og andre sandfærdige 
vidnesbyrd« har hørt til deres gård, i den gamle amtsforvalter Hans Skri
vers tid (d. v. s. senest 1590) er blevet frataget deres fædre og lagt til Hø
gebjerg.
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Endvidere var et par småsøer på Løjt Land kommet under Høgebjerg, 
så dens beboere kunne forsynes med ferskvandsfisk. I gårdens nærhed lig
ger Avsø, hvis areal i 1641 (Mejers kort) opgives til godt 41 toftroder, der 
må være ca. 15 hektar; mindre søer var Igmosedam på Barsmarks by
mark og Skovdam i Kirkeby Nørreskov. De to sidstnævnte var dog alle
rede i 1609 blevet til enge, mens Avsø omtales som fiskerig.

Høgebjerg Smedegård. (Nationalmuseet fot.).

Ved omfattende mageskifter med de Skovby gårde havde Høgebjerg 
fået sit tilliggende samlet i to store arealer. Af de mejerske kort fra 1641 
fremgår, at der lå godt 316 toftroder nær ved selve gården, men desuden 
hørte to sammenstødende strækninger ned mod Åbenrå Fjord til Høgebjerg, 
nemlig enemærket Dyrehave, som ses på kortet over Skovby, samt enemær
ket Duborg på Stollig mark.

Navnet »Dyrehave« (1598: Duhrhaue) tyder på, at hertugen her har 
haft et indhegnet jagtområde. Det tilgrænsende Duborg enemærke, som iflg. 
Mejer er på 215 toftroder (ca. 80 ha) ses på kortet lige syd for den gamle 
enestegård Blåsholm og er måske identisk med de jorder, der som nævnt 
blev frataget Blåsholm og dens nabogårde i Ovbæk. Høgebjergs samlede 
tilliggende udgjorde i 1641 godt 820 toftroder, hvilket må være ca. 300 
hektar. Deraf var dengang omkring halvdelen skovklædt.

I den første tid har Løjt sogns bønder måttet gøre hovtjeneste på hertu
gens avlsgård, således omtales i 1594 »ottingsarbejdet på Høgebjerg«. 
Denne hoveripligt blev dog allerede afløst i 1597.
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Hertugen har sikkert haft en bestyrer boende på gården; men vi kender 
ingen navne fra tiden før 1590, hvor kilderne er sparsomme. Af en regn- 
skabsoversigt fremgår, at gården i året 1591 indbragte ialt 611 Mark; 
denne indtægt stammede fra opfedning af 80 stude samt fra salg af korn. 
I 1592 blev der kun fedet 60 stude, mens afgrøderne skæppede mere end 
året før, der dyrkedes nu også boghvede. Det følgende år begyndte man 
smørproduktion på gården, og i 1594 var dennes kvægbestand på 65 
stude, 30 køer og 15 kvier; altså studeholdet er gået tilbage, mens man nu 
mere lægger an på mælkekvæg. Indtægterne af gården var steget til 877 
mark for året 1594, og en tilføjelse på regnskabet oplyser om årsagen til 
fremgangen: »Denne forbedring på Høgebjerg skyldes flittigt tilsyn og 
årenes frugtbarhed, men også smørret, thi nu holdes der henimod 40 køer, 
mens der tilforn aldrig har været køer her.«

I 1598 bortforpagtede hertug Adolf Høgebjerg. En del af jorden fik 
Bunde Matzen mod en afgift på 60 daler årligt, mens Andreas Høgebjerg 
fæstede en anden del af gården for samme pris, »som påskønnelse for mange 
års tro tjeneste mod huset Gottorp.« Det hentyder muligvis til, at denne 
Andreas tidligere har bestyret Høgebjerg for hertugen, hvorved han også 
kan have erhvervet sig sit efternavn.

Om gårdens bygninger på den tid får vi at vide, at en aprilstorm i 1603 
væltede hele 42 fag stald, hvorved Andreas Høgebjerg mistede fem dejlige 
heste (»funff herrlige Beeste«).

Bunde Matzen og Andreas Høgebjerg drev nu hertugens avlsgård i nogle 
år, og deres byggeforetagender viser, at de har regnet med at blive der 
en rum tid, men at de havde forregnet sig, ses af en skrivelse, som de i 
året 1607 sendte til hertugen: »Vi arme bedrøvede folk må i underdanighed 
fremkomme med klage over, at vi har bragt i erfaring, at herredsfogeden 
i Krop, Jacob Utzen, vil understå sig i at udhyre og udfæste os af godset 
Høgebjerg, som vi har i hyre og fæste af Eders Fyrstelige Nåde, hvilket, 
hvad Gud ved, forekommer os smerteligt og vil føre os til fordærvelse og 
undergang i vor næring.« ... De gør hertugen opmærksom på, at de for 
gårdens skyld har pådraget sig stor gæld i de foregående dyre år, da kor
net mislykkedes, og minder om, hvor mange penge de har sat i gårdens 
bygninger. Andreas Høgebjerg har nedrevet sit hus i Stollig og ladet det 
genopføre på Høgebjerg, og Bunde Matzen har indrettet sig et beboelses
hus i gårdens nye stald.

Hertugens beslutning lod sig imidlertid ikke rokke. Herredsfogeden i 
Krop, Jacob Utzen, og hans hustru Wibe havde overladt noget jordegods 
til hertugen, og som vederlag herfor fik ægteparret Høgebjerg for livstid 
mod en årlig afgift på 120 daler. Dog skal de godtgøre de hidtidige 
forpagtere deres udlæg til byggeomkostninger samt fæstepengene for det 
løbende år.
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Endvidere nævnes i kontrakten, at der i et hus ved gården bor en krøb
ling, som egentlig var arving til den gård, som hertugen et halvt hundrede 
år før havde beslagtlagt. Denne krøbling skal fremdeles have bolig og un
derhold, så længe han lever.

Høgebjergs nye forpagter tilhørte den gamle slægt Utzen (eller Ytzen) 
på frigården Langmose i Halk. Han vedblev at beklæde embedet som her
redsfoged i Krop også efter, at han havde overtaget Høgebjerg. I 1611 
udnævntes han til husfoged i Bordesholm, mens svigersønnen Johannes 
Jüngling fik hans tidligere embede i Krop herred. Det lader til, at hans 
hustru, fru Wibe, har taget bolig på Høgebjerg, mens Jacob Utzen frem
deles opholdt sig i de sydligere egne, hvor embedet krævede hans nærvæ
relse.

I 1608 videreforpagtede Jacob Utzen Høgebjerg til dens tidligere for
pagter Bunde Matzen; dog forbeholdt herredsfogeden sig »stuehuset og den 
lille stald samt kålgården og markerne Løjtingstoft og Sønderløkkemaj.« 
Bunde Matzen forpligtede sig til hvert år at så to skæpper hør for herreds
fogeden, at levere ham en fjerding smør årligt og at græsse to heste og to 
køer for ham.

Da fem år af forpagtningstiden var gået, var forholdet mellem Jacob 
Utzen og hans underforpagter blevet mindre godt, og Utzen prøver at få 
kontrakten hævet. Han påstår, at Bunde Matzen ikke har vedligeholdt 
gærderne, så at hans kone, der bor på Høgebjerg, bestormes med klager fra 
de Skovby bønder. Desuden ønskede Utzen at bygge et nyt stuehus på 
Høgebjerg og kunne derfor ikke have lejefolk boende der. Bunde Matzen 
skaffede sig tingsvidne, i hvilket otte gode mænd i Rise herred vidnede, 
at de med undtagelse af det sidste år aldrig havde hørt nogen klage over 
hegnene, og øvrigheden gav ikke husfogeden medhold.

Alligevel må Bunde Matzen ikke længe derefter være flyttet fra Høge
bjerg, thi i en ansøgning om lempelse i afgiften nævner fru Wibe i 1617, 
at hun har ombygget stuehuset. Desuden er hun i gang med at instandsætte 
en 16 fags lade, og derpå står en anden lige så stor lade for tur. Det ty
der på, at fruen nu selv har overtaget gårdens drift.

En halv snes år derefter havde 30 års krigens rædsler nået vore egne, og 
heller ikke Høgebjerg gik ram forbi. Wibe Utzen, der nu var enke, måtte se 
på, at soldaterne frarøvede hende alle heste og det meste af gårdens kvæg, 
og markerne lå udyrkede. Dog, dermed var målet ikke fuldt. Det sidste 
kvæg, som krigsfolkene havde levnet hende ,nemlig 10 stude, 5 køer og 50 
får, blev drevet til Gottorp som dækning for resterende forpagtningsafgif
ter. Fru Wibe indsendte i januar 1631 en ansøgning til hertug Frederik 
med bøn om eftergivelse af restancerne og bad samtidig om, at hendes ene
ste søn, Marcus Utzen, måtte fæste Høgebjerg. Hun opnåede kun at få 
eftergivet eet års afgift, og sønnen fik løfte om et embede i hertugens tje
neste.
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I de første årtier af 1600erne var megen jord på Løjt Land blevet ud
skilt af fællesskabet og de enkelte marker hegnet med levende hegn. At der 
også blev plantet hegn på Høgebjergs marker, synes at fremgå af et bøde
register, som oplyser, at Jep Krag i Skovby i 1635 måtte bøde fem daler, 
fordi hans søn havde nedrevet Wibe Utzens gærde og oprykket nogle buske, 
som hun der havde plantet.

I januar 1636 døde Wibe Utzen. Hendes søn var på den tid i krigstje
neste udenlands.

Gårdens næste forpagter blev en embedsmand i Åbenrå, husfogeden 
Hans Callisen, hvem hertugen havde givet løfte om »al højfyrstelig nåde« 
som tak for de mange tjenester, han havde vist huset Gottorp. Foruden 
Høgebjerg havde Hans Callisen også Hellevad vandmølle i forpagtning. 
I årene omkring 1640 arbejdede nu husfogeden på at sætte den forsømte 
gård i drift igen. Der fandtes ved hans overtagelse kun en forfalden stald, 
så Callisen lod bygge både stuehus og stald. Efterhånden fik han også sam
let en mindre besætning, og han betroede så Høgebjerg til en bestyrer eller 
forpagter under sig.

Men få år efter var egnen påny i fjendevold. Fra amtsregnskaberne ved 
vi, at landsbyen Skovby blev plyndret under Torstenssonskrigen 1643— 
45, og da er Høgebjerg sikkert heller ikke sluppet, men især led Løjt sogn 
i 1657—60. Efter svenskernes og polakkernes hærgninger måtte Hans 
Callisen søge om eftergivelse af afgifterne for de onde år, og han op
nåede en klækkelig nedsættelse. Samtidig ansøgte han i 1660 om at måtte 
overdrage forpagtningen af Høgebjerg til sin stedsøn, den gottorpske kan
cellisekretær Burchard Niederstedt, og hertugen imødekom hans ønske.

Niederstedt beklædte flere stillinger ved hertughoffet, så han beholdt 
fremdeles bolig i Slesvig, Hans hustru var datter af den navnkundige got
torpske videnskabsmænd Adam Olearius. Niederstedt nød hertugfamiliens 
højeste gunst; som rejsesekretær havde han ydet hertugen værdifuld tje
neste, især under krigen, og i taknemmelighed herover skænkede hertug 
Christian Albrecht ham i året 1665 sir avlsgård Høgebjerg til evig arv og 
eje, fri for nogen som helst afgift.

Dermed gik Høgebjerg over fra at være en hertugelig avlsgård til at 
blive et gods i privateje. Dog var dens stilling ikke helt som for de fleste 
andre sønderjyske smågodser eller frigårde. Høgebjerg var (lige som f. eks. 
Hestholm ved Tønder) et såkaldt kancelligods, som i retslig henseende var 
unddraget Rise herreds jurisdiktion og hørte direkte under kancelliet, senere 
overretten, på Gottorp.

Niederstedt har til stadighed haft en forpagter boende på Høgebjerg, 
mens han vel kun gæstede gården en gang imellem, kanske i forbindelse 
med en jagt i dens skove. Vi kender navnet på en forpagter fra Nieder- 
stedts tid, nemlig Jørgen Jepsen, der senere blev forpagter af Hjortspring 
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på Als. Gennem sin datter Margrethe, der blev gift med gårdmand Jep 
Hansen Bruhn i Skovby, har denne Jørgen Jepsen nu en stor efterslægt i 
Løjt sogn.

Da driften af »hollænderier« (mejerier) betød meget på disse smågodser, 
blev deres bestyrere almindeligvis kaldt for »hollændere«, selv om nok 
de færreste af dem nogensinde havde sat deres fod på hollandsk jord. 
En bondefamilie i Løjt sogn har endnu i mands minde båret tilnavnet 
»Hollænder«. Selv betragtede familien ordet som et øgenavn, men dette 
var uden grund, det hidrørte fra, at en forfader for et par hundrede år 
siden var »hollænder« på Høgebjerg.

Burchard Niederstedt døde barnløs i 1684, og Høgebjerg kom derpå i 
den ansete embedsmandsslægt Kamphøveners besiddelse. Bernhard Caspar 
Kamphøvener, som overtog gården i 1685, var dog ikke uden tilknytning 
til dens tidligere ejere, idet han var gift med en sønnedatter af førnævnte 
herredsfoged Hans Callisen. Kamphøvener var herredsfoged over Rise 
herred, og foruden Høgebjerg ejede han et hus i Åbenrå Slotsgade, hvor 
han havde fast bopæl, mens gården fortsat bestyredes af en »hollænder«.

Inden vi forlader det 17. århundrede, vil vi se ud over Høgebjergs gods
område på den tid. Mejers kort viser, at i 1641 lå på gårdens grund to huse 
lidt vest for denne, mens der i det store skovareal ved fjorden lå tre byg
ninger, nemlig to i Dyrehave og een i enemærket Duborg. Disse tre kådner- 
steder er begyndelsen til den senere landsby Dyrehave. Den første bebyg
gelse var allerede skudt frem omkring 1600. Ved Jacob Utzens overta
gelse af Høgebjerg i 1607 nævnes, at der i den forrige amtmands tid er 
bygget et kådnersted nær ved havet, »im Thierhoffe, wie der ortt ge
nennet wird«, for at husets beboere kunne holde opsyn med skoven, hvor 
fiskere og andre folk fra staden og nærliggende landsbyer havde været 
slemme til at stjæle brænde. Om denne første bebyggelse er oprindelsen til 
en af de nuværende gårde i Dyrehave, lader sig vist ikke opklare. Doku
mentet fra 1607 meddeler videre, at det tilstedes Jacob Utzen at lade op
føre endnu eet eller to kåd på Høgebjergs jord, så at han kan have tjeneste 
af disses beboere. Et af de kåd, som dengang blev bygget, er vist ejendom
men »Duborg«, der er nævnt i jordebogen 1609. 1638 meddeler amts
regnskaberne, at Hans Freese, der hidtil har haft et frit kådnersted på Hø
gebjergs grund, i dette år betaler fæstepenge for første gang.

Men selv disse ensomt liggende hjem har ikke undgået Svenskekrigens 
trængsler; i 1671 nævner regnskaberne »Hans Freeses øde kåd i Dyrehave.«

I 1641 fik Jes Boysen fæstebrev på Nis Marquardsens kådnersted på 
Høgebjergs grund, og her ved vi, hvilken gård der er tale om, idet denne 
Jes Boysens efterslægt har haft gården siden; den ejes nu af Jens Rasmus
sen, Dyrehave.

Inden udgangen af 17. århundrede lå der fire parcelsteder på rydnin- 
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ger i skovene ned mod Åbenrå Fjord og desuden et par huse i gårdens nær
hed; i jordebogen 1704 omtales 6 inderster på Høgebjergs jord.

— Den første Kamphøvener på Høgebjerg døde i 1714, og gården gik 
i arv til sønnen Bendix Caspar Kamphøvener (1681—1762), der også i nog
le år var herredsfoged. Senere valgtes han til borgmester i Åbenrå, og for
ståeligt nok boede han i købstaden. At borgmesteren dog også følte 
sig knyttet til Løjt sogn, ses deraf, at han i 1727 fik tilladelse til at lade 
opsætte et stolestade over den vestre kirkedør i Løjt kirke og gennembry
de muren fra »dem sogenandten Catharinen- oder Karnhaus« samt at lade 
bygge en trappe fra våbenhuset op til døren, som fører ind til stadet. Hø
gebjergs kirkestol er senere lagt sammen med orgelpulpituret; men i et af 
dettes felter ses endnu Bendix Kamphøveners og hans hustrus navnetræk 
i spejlmonogrammer og derunder et tysk vers:

»Was machts, ob dieser Stuhl 
wird durch die Zeit verletzet, 
wird dadurch nur ein Stuhl 
bey Dir, o Gott gebaut.. .« o. s. v.

Af de forpagtere, som i Bendix Kamphøveners tid drev Høgebjerg, ken
des navne på et par, som slog rod i Løjt sogn og endnu har efterslægt der. 
Michel Nissen, der omkring 1725 overtog en gård i Løjt Skovby, beretter 
selv, at han i mindst 30 år har været forpagter på Høgebjerg; i et bødere
gister kaldes han da også »Michel Hollænder«.

I 1749 fik Johan Wilhelm Jansen, en degnesøn fra Nordborg, gården i 
forpagtning. Ti år efter købte han en gård i Elsestræer ved Barsmark, som 
hans ætlinge har ejet til vore dage. Jansens forpagtningskontrakt findes 
endnu, og vi medtager et udpluk af den:

Pensionarius (d. v. s. forpagteren) må have fri rådighed over gårdens 
sædehus med undtagelse af piselen og den lille stue. Disse rum forbeholder 
kancelliråd Kamphøvener sig til eget brug, således, at ingen må komme der 
uden hans tilladelse. Ligeledes må forpagteren frit udnytte gårdens kålgård 
og abildgård. Til brændsel får pensionarius årligt fire favne træ (sjællandsk 
mål), tillige må han fælde een bøg til hjulfælge, og omkring søen må han 
hugge 16 læs ellebuske.

For ildløs på gården kan forpagteren ikke drages til ansvar, medmindre 
ilden skyldes skødesløshed fra hans eller hans families side. Dog forbydes 
det på det strengeste, at nogen ryger tobak i lade, stald eller på gårdsplad
sen.

Når kancelliråd og borgmester Kamphøvener fisker på gårdens område, 
er pensionarius skyldig at tage vare på, at våd og net ikke tager skade, 
mens de hænger til tørring. Ydermere skal han være forpligtet til seks gan- 
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ge årligt at befordre kancellirådens folk og deres fangst til staden. Selv 
må forpagteren ikke fiske i søen, og han må ikke holde gæs, da de vil kun
ne skade fiskeyngelen.

Dersom forpagteren mener at kunne forbedre gården ved skovrydning, 
da skal dette ikke alene være ham tilladt, men skal ejheller have nogen 
indflydelse på forpagtningsafgiften. Dog må han ikke ødelægge helt små 
buske, som kunne bruges til udplantning. Pensionarius forpligter sig til 
årligt at plante 3 roder (à 9 alen) levende hegn, der hvor gårdens ejer an
viser ham at gøre det.

De tre kådnere ved gården skal yde hver ti og den fjerde otte dages 
høstarbejde, og de fire kådnere i skoven skal i høhøsten gøre hver to dages 
arbejde og i kornhøsten hver een dag med optager. På disse dage skal for
pagteren give dem mad og drikke.

Som det fremgår af kontrakten, er der tale om skovrydning på Høge
bjergs jorder i Bendix Kamphøveners tid, og der er ingen tvivl om, at be
tydelige strækninger af de fordums skove på Løjt Land er blevet forvandlet 
til agerland i løbet af det 18. århundrede. Fra Høgebjerg blev der solgt 
mange skibsladninger træ, og der rejstes nye hjem på de ryddede arealer, så 
Dyrehave efterhånden blev til en lille landsby. I 1744 omtales 10—11 fa
milier på Høgebjergs grund; af disse boede vistnok kun de fem i Dyre
have. Men ved året 1800 bestod denne bebyggelse af ti ejendomme.

De ældre kådnersteder i Dyrehave havde ved rydning fået øget deres til
liggende, så det var ikke helt med rette, at deres indehavere stadig kaldte 
sig »kådnere« (husmænd). Da der i 1744 blev bygget skole i Skovby, hvor 
også børnene fra Dyrehave skulle undervises, holdt beboerne i Dyrehave 
på, at de ikke ville bidrage til byggearbejdet med mere end een dags kør
sel ligesom andre kådnere; men skoleforstanderne krævede, at de skulle ha
ve samme pligter som gårdmændene, eftersom »de ikke alene har heste og 
vogne, men så meget land, at de tildels svarer højere afgifter end mange 
gårdmænd.«

Allerede før den tid boede der også en smed på Høgebjergs grund. Smed
jen lå lige vest for gården; der blev senere købt jord ind til smedestedet, 
så dette blev til en bondegård, og som sådan eksisterer det endnu (nu N. Al- 
brechtsens gård).

Høgebjergs særrettigheder bestod i, at gården var fri for sognebyrder 
over for Løjt sogn. Godsets beboere havde således ingen pligt til vedlige
holdelse af veje uden for deres eget område. De var fritaget for kørsler og 
andre hovtjenester til kirken og præstegårdene, og de havde ingen del i fat
tigforsørgelsen uden for godsets distrikt. Endvidere var de fri for mølle
tvang og for militstjeneste. Gårdens ejer havde jagtret og fiskeret på dennes 
område.

Der blev dog flere gange gjort anslag imod disse privilegier. Således
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prøvede mølleren på Runde Mølle i 1735, vistnok uden held, at sætte en 
stopper for, at bønderne i Dyrehave selv malede deres malt og lod deres 
korn male på Felsbæk mølle hinsides fjorden i stedet for på Runde Mølle, 
hvortil det øvrige Løjt sogn havde møllepligt. Derimod måtte Høgebjergs 
ejer og undersåtter trække det korte strå, da de også mente, de var fri for 
hånd- og spandtjeneste ved Skovby skole. Gennem firs år kævledes man 
om dette spørgsmål, indtil der i 1820 kom klar besked fra Gottorp: »Høge
bjergs undersåtter må have samme pligter som skoledistriktets øvrige ind
byggere, uanset gårdens særlige rettigheder!«

I 1760 blev gården overtaget af Bendix Kamphø veners søn Burchard 
Chr. Kamphøvener, der også var borgmester i Åbenrå. På grund af øko
nomiske vanskeligheder måtte han skaffe sig indtægter ved at sælge af Hø
gebjergs jord. I 1760 bortsolgtes Høgebjergs enklaver på Kirkebys og Bars
marks bymarker, men i de følgende år solgtes desuden en mængde land i 
gårdens nærhed, og endelig lod han i 1773 gården udstykke i 16 parceller, 
som solgtes ved auktion. De flest parceller blev købt af gårdmænd i Skov
by. Tilbage af det tidligere gods blev kun gårdens bygninger med 32 tønder 
land.

Den sidste Kamphøvener døde i 1781, og i 1784 solgtes Høgebjergs 
stammeparcel til to rådmænd i Åbenrå, Corn. Cornelsen og Niels Thomsen, 
for en pris af 4129 rdl. Året efter solgte de gården til Georg Enrst Posselt, 
en søn af pastor Posselt i Bjolderup og broder til provst P. i Løjt. Posselt 
var barnløs; han byggede sig et aftægtshus ved gården og solgte denne i 
1798 til en officer Peter v. Petersen, søn af herredsfoged Hans Petersen 
i Rabsted; men allerede i 1806 skiftede Høgebjerg igen ejer.

Køberen var nu skibskaptajn Anders Jepsen Ravn, en skippersøn fra 
Løjt, som havde tjent sig en formue på søen. Af et dokument fra hans tid 
ses, at Høgebjerg også har haft ret til brændevinsbrænding. I 1813 blev 
nemlig kaptajn Ravn fritaget for at svare afgift af gårdens brænderi, da 
dette ikke blev benyttet mere.

Selv om Høgebjerg nu kun var en mindre gård, holdt ejerne dog fast 
ved dens gamle rettigheder. Ravn nævner således, at han har måttet betale 
270 mark for sine privilegier. Anders Ravn havde gården i 25 år; men i 
1831 drog en ny slægt ind på Høgebjerg, hvor den fik sit hjem i snart hun
drede år. Køberen var Hans Detlef Bruhn, en yngre broder til den kendte 
skibsreder, agent Jørgen Bruhn. Hans Bruhn tilhørte en meget gammel 
bondeslægt i Løjt sogn. Han var født på Strågård 1790 som søn af Hans 
Bruhn og Maren Rebecca født Bargum. Moderen var en provstedatter fra 
Åbenrå. Bruhn havde sejlet i mange år. Under Napoleonskrigen havde 
han i fire år været i engelsk fangenskab, men havde haft det frit og kunne 
endda bruge noget af tiden til at studere på en engelsk skole. Opholdet i 
England havde præget Hans Detlef Bruhn for altid, fortæller hans olde- 
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barn Annamarie Ahrenkiel i »Heimatblätter aus Nordschleswig« 1936. 
Han hjemførte fra England fine the- og spisestel, møbler og lamper og 
holdt siden en engelsk avis.

Senere vandt han ry ved at være kaptajn på det første danske skib, der 
sejlede omkring Kap Hoorn. Det skete i 1824. Bruhn var desuden en be
tydelig skibsreder. Han skal i årenes løb have ladet bygge en halv snes 
skibe og havde part i flere andre. Hans Bruhn var meget selvbevidst og 
holdt stærkt på sin gårds »adelige friheder«. Således anskaffede han sig 
et stempel med ordene »Siegel der Obrigkeit des Gutes Höckeberg«. Bru
gen af dette blev dog i 1842 forbudt af regeringen.

Hans Detlef Bruhn var i 1819 blevet gift med Anna Magdalena Peter
sen, der var født på Høgebjerg 1798 som datter af gårdens daværende 
ejer Peter v. Petersen. Hun var en slægtning til sin mand, idet hendes mo
der, Marina Biørnsen, en købmandsdatter fra Åbenrå, var hans kusine. I 
deres hjem opvoksede tre sønner og fire døtre. Man holdt huslærer på 
Høgebjerg; men der holdtes skole efter forgodtbefindende. Døtrene var 
lige så gode ryttere som sønnerne.

Der førtes et herskabeligt og overdådigt liv på Høgebjerg i Hans Det
lef Bruhns tid; især gik der frasagn om hans jagtselskaber. »Om sparsom
melighed snakkede man ikke på Høgebjerg dengang«, fortæller hans bame- 
barnsbarn (Annamarie Ahrenkiel). Kirken fik Bruhn kun sjældent tid at 
besøge, og når han endelig viste sig der, skal pastor Matthiesen have sagt 
ham mange djærve sandheder fra prædikestolen.

Da det nationale spørgsmål rejstes, blev Hans Bruhn ivrig slesvigholste- 
ner og var, i modsætning til sin broder agent Bruhn, meget fremtrædende 
og udæskende. I martsdagene 1848 var han således chef for et slesvighol- 
stensk »sikkerhedskorps« i Åbenrå. I 1850 anså han det for sikrest at flygte 
sydpå, hvor han opholdt sig i Hamborg. Efter amnestien vendte han i 1852 
tilbage til sin gård og gjorde sig ikke mere bemærket i politisk henseende.

Efter Treårskrigen blev alle Høgebjergs privilegier ophævet. I 1852 blev 
gården lagt under Rise herreds jurisdiktion, og den var derefter stillet lige 
med Løjt sogns andre bondegårde.

Hans Detlef Bruhn døde i 1858, og Høgebjerg overgik til hans ældste 
søn, skibskaptajn Hans Bruhn (1826-84). Denne ejer prøvede efter 1864 
at formå den preussiske regering til at give Høgebjerg dens tidligere privi
legier tilbage, hvilket dog ikke lykkedes.

Høgebjergs sidste ejer af Bruhn-slægten var Albert Bruhn (1865—1929). 
I hans tid brændte gården (1912), hvorved en sjælden samling af smukke 
ting, som kaptajnerne havde hjemført, gik tabt. Gårdens nuværende 
stuehus er delvis opført på de gamle mure. Det bærer årstallene 1786 og 
1912; det foregående hus stammede sikkert fra det førstnævnte år, da Pos- 
selt var gårdens ejer.
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I Bruhn’ernes tid blev Høgebjergs jordtilliggende atter udvidet, så den 
nu har et areal på ca. 60 hektar

Da Albert Bruhn døde barnløs, solgtes Høgebjerg omkr. 1930 til apote
ker Julius Ebsen i Frederiksstad, som lod gårdens nuværende avlsbygnin
ger opføre. Efter sidste krig blev Høgebjerg som tysk ejendom konfiskeret 
af den danske stat, og i 1948 blev gården solgt af Statens Jordlovsudvalg.

Høgebjerg ejes nu af gårdejer Andreas Petersen fra Korntved ved 
Tønder.

Til slut skal oplyses, at de ejendomme, der ligger på det tidligere Høge
bjerg godsområde, endnu i mands minde har svaret en lille årlig fæste
afgift, »Høgebjerg skat«, til gården. Efter Genforeningen har disses ejere 
fået afløst fæstet.

En Rørkær-drengs salmebog
Af pastor A. Malling.

Johs. Petersen, Abild Vestermark, har været så venlig at sende mig en 
lille håndskrevet bog til nærmere undersøgelse. Den er åbenbart hjemme
lavet. Nogle ark af svært skrivepapir er foldet sammen og syet ind i et 
omslag af brunt karduspapir. Udenpå står navnet Nis Petersen in Rohr- 
karr 1829. Men indeni står der på den 67. side som underskrift under alt 
det foregående »Nis Feddersen Petersen i Rørkier den 2. April 1829. Soli 
deo Gloria«. Disse første 67 sider er tæt beskrevne med gudelige vers, hvor
af ingen ved første øjekast synes at være kendte. Mon det skulle være en 
ukendt sønderjysk salmedigter, der har beskrevet disse blade?

Men Johs. Petersen oplyser, at Nis Feddersen Petersen er hans bedste
fader, og at han blev født 13. aug. 1814; han var altså kun 14 år, da han 
satte sin underskrift under de da beskrevne 67 sider. Han kan ikke selv 
have digtet disse vers; vel er de ikke mesterværker, men de røber en kriste
lig modenhed, som en dreng i konfirmationsalderen ikke kan have haft. 
Derimod nødes man til at indrømme, at han førte en god pen. Han skrev 
godt og tydeligt og fejlfrit og har været både dygtig og moden af sin alder.

Men hvor har han versene fra? Jeg blader i Pontoppidans Salmebog, 
som de formodentlig har brugt i Hostrup sogn, men finder ikke versene der. 
De står heller ikke hos Ægidius. Og de kan umuligt stamme fra Evangelisk- 
christelig Psalmebog, hvis rationalistiske stil straks ville røbe sig. Et godt 
stykke fremme i bogen findes en salme af Brorson og nogle vers af en 
anden Brorsonsalme. De er uden forfatternavn, og deraf kan man vel slut
te, at alle de andre salmer i lige måde er afskrifter, — men fra hvilken bog?
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Nis Feddersen Petersen som voksen.

Hovedparten af dem har et pietistisk præg, og hist og her er der noget, 
som kan minde om Brødremenigheden. Og nu viser det sig virkelig, at den 
første salme i det lille hæfte findes i »En liden Samling af adskillige Vers 
og Sange«, 7. opl., Kiøb. 1778. Skulle de alle være at finde der? Nej, det 
er langtfra. Men det er dog et spor at gå efter. En senere samling »Aande- 
lige Psalmer og Vers«, Kjøb. 1786, som også stammer fra Brødremenig
heden, ligger til grund for endnu flere afskrifter. Men den ene Brorson- 
salme er ikke derfra, den må være fra »Troens rare Klenodie« eller fra 
Brorsons første trykte salmehæfte, julesalmerne fra 1732. Det er netop den 
første salme i dette hæfte med den direkte henvendelse til menigheden i 
Emmerske. Dette hæfte kunne jo godt være bevaret på egnen. Længere 
henne er der en salme, der synes at stamme fra Adlers tillæg til Pontoppi- 
dans salmebog. Men tilbage er der endnu flere salmer og enkeltvers, som 
ikke findes i disse bøger. Kan en 14 års dreng virkelig have så mange for
skellige salmebøger at skrive af efter?

En bemærkning af Johs. Petersen fører ind på et bestemt spor. Han me
ner, at det tyske »Rohrkarr« udenpå hæftet kan skyldes påvirkning fra 
den tyske pastor Hoeck, som på den tid var præst i Hostrup sogn. Den 
slutning ligger da nær, at dette lille håndskrevne hæfte kunne være en kon
firmandbog, som pastor Hoeck har dikteret sine konfirmander. Det kunne 
forklare, at det kun er få salmer, som er afskrevet fra ende til anden; de 
fleste er løsrevne vers, som præsten kan have fundet hist og her i sine sal
mebøger. Han har da villet, at hans konfirmander skulle have en skat af 
gode salmer og vers med sig ud i livet til bestyrkelse af deres tro.

Nu er der imidlertid det mærkelige, at en salme på side 44 er dateret 
25/3, men ikke noget årstal. Derefter er de følgende salmer daterede. Fra 
den første er der et stort spring til den anden, som er dateret 21/10, og 
derefter kommer datoerne uden store spring til 30/12; så følger 6/1 1829
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og stadig datoer uden store spring til underskriften den 2. april 1829. Man 
kan heraf slutte, at bogen er blevet til i løbet af to vintre, den begynder 
med et par julesalmer, så den er nok påbegyndt i december 1827, og de 
første 44 sider er skrevet inden 25. marts 1828, hvorefter der kommer en 
sommerpause på syv måneder. De sidste 23 sider er da blevet nedskrevet 
i vinteren 1828-29.

Men dette stemmer ikke med pastor Hoecks virksomhed i Hostrup. Vel 
blev han valgt 7. dec. 1827, men han overtog først embedet til april 1828, 
så han kan næppe have haft med de første 44 sider at gøre, og så skulle 
det da være mærkeligt, om han i den følgende vinter havde fulgt det sam
me spor, som var blevet lagt af en anden, måske en vikar i embedet. — 
Men så kommer vi til det helt afgørende: Hostrup kirkebog udviser, at Nis 
Feddersen Petersen slet ikke blev konfirmeret i april 1829, som man efter 
bogen skulle tro, men først på langfredag den 1. april 1831. Bogen kan 
altså næppe være nogen form for konfirmationsforberedelse.

Fra præsten må vi da vende blikket mod læreren. Hvor har Nis Fedder
sen Petersen gået i skole? Bogens herrnhuttiske præg tilskynder os til at 
undersøge, om han har været elev på kostskolen i Christiansfeld, hvor man
ge børn af velstillede forældre fik deres undervisning; men han findes ikke 
i elevfortegnelserne. De kan have haft en huslærer i hjemmet; det havde de 
råd til, og måske kunne Nis Feddersens svage helbred have opfordret dertil. 
Han kan også have gået i skole i Tønder eller i hjembyen Rørkær, og i så 
fald må vi vel fæste blikket på lærer Lund, som var der til 1831, da han 
blev afløst af degn Kloster. Har Lund været præget af Brødremenigheden, 
og kan han tænkes at have dikteret sine elever, i hvert fald de mest begave
de, et sådant salmehæfte? Måske kan mere lokalkendte forskere bidrage 
til at klare dette spørgsmål.

Vi går derefter over til at se på nogle af de vers, som læreren har ladet 
sin elev skrive.

Din Aand lad mig idag ledsage, 
At ei det som Kjødet sandser, 
Som dig i alt kan vel behage, 
Og i sig selv er godt og ret! 
Ved dig kan jeg udrette alt, 
Som ellers mig umuligt faldt.

Det lyder lidt rationalistisk, men det er faktisk fra Brødremenighedens 
»Aandelige Psalmer og Vers« 1786.

Tag mig ganske ind, 
At min Siæl og Sind 
I din Kjærlighed maa smelte, 
Jeg min Mangel paa dig vel te: 
Sjælen til dig bind! 
Tag mig ganske ind!
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Væk mig idelig,
Kun at see til dig!
At e idet som Kjødet sandser, 
Mig i Løbet til dig standser: 
At gaae fort til dig, 
Væk mig idelig!
Giv du mig din Aand, 
At i Naadens Baand 
Jeg maa blive, vaage, bede, 
For dit Aasyn trøstig træde: 
At gaae ved din Haand, 
Giv du mig din Aand!

Det er et brudstykke af en salme af Freylinghausen, som er oversat af 
Brorson: »Hvor er sådan en«, men den er ikke taget hos Brorson selv, men 
i »Aandelige Psalmer og Vers«, hvor den er noget omdigtet (jvf. Den dan
ske salmebog nr. 536). Derimod er Brorsons »Bort, Verdens Juleglæde« af
skrevet i sin helhed, som sagt efter »Klenodiet« eller efter julehæftet 1732. 
Den står ikke i Brødremenighedens samlinger.

O Frelser, vi med glade Læber 
Forkynde, hvad vi skylde dig;
Men styrk og hver af os, som stræber
Med Tro og Dyd at prise dig. 
Vi da blandt frelste Skares Tal 
Dig hisset evig love skal.

Her røber ordet »Dyd« i fjerde linje, at vi kan finde verset i Adlers 
rationalistiske tillæg til Pontoppidans salmebog. Det er sidste vers af 
»O Christne, frem for alle dage.«

Det har været læreren en særlig glæde at lade eleven afskrive følgende 
vers af en nytårssalme:

Min elskte Lærer fører
Paa Retfærds Veie mig, 
Hvad godt jeg hos ham hører, 
Jeg gjemmer redelig. 
At jeg skal Dyden hædre 
Og vorde daglig bedre, 
Det er til mig dit høie Bud, 
Styrk mig, at holde det, o Gud!

Men foruden sådanne vers er der bordbønner, morgenbønner, aftenbøn
ner, salmer til jul og nytår. Læreren har villet udstyre sin elev godt og al
sidigt.

Men hvorfor har de nu ikke benyttet den almindelige salmebog, altså 
Pontoppidans, i stedet for at afskrive vers fra mange forskellige kilder? 
Jamen, de har tillige benyttet salmebogen til udenadslæren. På bogens aller
sidste blad er noteret en lang række numre, f. eks. således: 293, 3. 4. Det må
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betyde det tredie og fjerde vers af nr. 293 i en salmebog. Der står anført 
15 hele salmer, og dertil 69 vers, som udgør brudstykker eller enkeltvers. 
Alle disse tal synes ikke at være skrevet på én gang. Det ser ud til, at Nis 
på dette sidste blad har noteret, hvad han skulle lære udenad til næste 
gang. Det er ikke noget ringe pensum. Det turde man ikke byde nutidens 
konfirmander. Jeg har omhyggeligt slået alle disse numre op, og de stemmer 
tydeligt med Pontoppidans salmebog. Men der er naturligvis den mulighed, 
at disse numre ikke er skrevet samtidig med versene i bogen. De kunne 
måske stamme fra den to år senere konfirmationsundervisning, som vi ellers 
ikke ved noget om.

Nis Feddersen har i hvert fald fået en god kristelig undervisning, og den 
har han ikke glemt. To gange senere i livet griber han til sin lille brune bog 
og noterer salmer ned; de er skrevet med forskelligt blæk, altså ikke ved 
samme lejlighed. I begge tilfælde ser det ud til, at det er dødsfald, der har 
sat hans hjerte i bevægelse.

Men der er endnu 6 blanke sider i bogen. Konfirmanden er blevet en 
moden mand, og den nationale rejsning, som går hen over Nordslesvig, har 
også grebet ham. Måske har han på grund af sit svagelige helbred ikke 
selv kunnet deltage i Skamlingsbankemødet 1843. Men han følger med 
og skriver følgende i sin lille sangbog:

Folkefest.
Det første digt som blev sungen på Skamlingsbanken 

den 18 May 1843 ved Kolding.

Himlens Herre, Jordens Gud, 
Gode Fader for os alle!

Vi i Lovsang bryde ud
I din egen Skabnings Halle;

Her, hvor Myriader sjunge 
Om dit Navn og om din Priis 
Glad vi hylde samme Viis,

Love dig med Sjæl og Tunge!
Røst og Tunge du os gav, 

For din Gjerning høit at ære, 
Aabenbare Tankens Hav — 

Til et Kundskabsvæld at være;
Tungens Lys (Lyd?) er Sjælens Vinge, 

Hjertets Tolk i Lyst og Nød, 
Livets Smykke til vor Død,

Skal og hisset Priis dig bringe.
Tak og Priis for Tungelyd, 

Du os gav ved vore Fædre!
Tak og Priis, vi her med Fryd 

Kan din Naadegave hædre!

180



Tak og Priis at Rigets Vænge 
Staar end knyttet af din Haand 
Og saa dyrebart et Baand 

Ved din Kraft skal holde længe!

Der er ingen underskrift. Nis Feddersen har heller ikke noteret, hvorfra 
han har sangen. Den er ikke noget mesterværk, men stemningen har båret 
den oppe.

Der går atter seks år, inden han skriver i bogen. Vi er kommet til efter
sommeren 1849. I Sønderjylland læser man ivrigt meddelelserne fra Køben
havn under våbenstilstanden. Her er en af dem, som Nis Feddersen Peter
sen har skrevet den af:

»Hs. Mai. Kongen Frederik VII og Hs. Kgl. Høihed Arveprinds Ferdi
nand med Svite, samtlige Statsministre og en særdeles stor Forsamling af 
Brødre deltog i det »danske Broderskabs« Fugleskydning d. 24. Aug. Ved 
den festlige Frokost modtoges Kongens Skaal med tonende Jubel, og ne- 
denstaaende Sang blev afsiungen. Derefter udbragte Instruktør Nielsen paa 
Kongens Opfordring et Mindebæger for Heltene ved Fredericia. Hans 
Majestæt skjød med til fuglene; det er første Gang, at en regerende Konge 
har vist Broderskabet denne Ære. Sangen lyder saaledes:

De lægge sig de stærke Uveirstorme, 
Der hærget har, o Drot! dit skjønne Land. 
I Ro begynder Livet sig at forme, 
Og Tab mod Vinding alt vi veie kan. 
Hvad har vi tabt? Med Taarer skal det mindes 
Det Helteblod der blev vor Æres Tolk! 
Hvad har vi vundet? Alt hvad der kan vindes: 
En stolt Bevidsthed, at vi er et Folk!

Men du som delte alle Danmarks Smerter, 
Fordi du følte dig dets første Søn, 
Du vandt dog mest: en Plads i alle Hjerter, 
Som ingen Drot har eiet mere skjøn. 
Hin tredie Fredrik lig, der aldrig glemmes, 
Fordi han i sin Rede kjækt holdt ud, 
Dit Navn, som hans, skal gjennem Sekler gjemmes, 
Og Sangen smykke det med friske Skud.

Held dig og os, hvis Stormen nu sig lægger! 
Men er igjen det Hele kun et Spil, 
Og er det kun et Havblik som os gjækker, 
Og som os nye Storme bringe vil: 
Da lad, o Drot! det bære eller briste! 
Staa fast igjen som eengang før du stod! 
Dit Folk er med dig! Husk, det vil ei miste 
Den Jord det gjøded med sit bedste Blod.
(R St T No 101) 28/8 1849. (Berl. T.).
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Underskriften til venstre betyder vel, at Nis Feddersen har afskrevet 
dette efter Ribe Stifts Tidende, og underskriften til højre må betyde, at 
Ribebladet har klippet meddelelsen i Berlingste Tidende. Men der kom 
endnu et krigsår, inden sejren blev vundet i det blodige slag ved Isted. På 
det næste blad afskriver Nis Feddersen Grundtvigs sejrssalme »Syng med 
os, baade Mark og Skov«, som han har fundet i Dannevirke no. 41, den 
31/3 51. Den er så kendt, at den ikke skal afskrives her. Men da Nis Fed
dersen nu har pennen i hånden, kommer han i tanker om, at han også vil 
afskrive nogle vers, som har stået i et tidligere nummer af Dannevirke 
»D. V. 39)«, og det er da det sidste, han har skrevet i den lille brune bog:

Der lever en Gud i Himlens Land,
Han haver hjulpet os før; 
røre paany vi Fod og Haand, 
vi gjenne Jer vel fra Dør.

Paa Isted Hede, i Kampen varm, 
der saa jeg Dansken at slaae; 
saa ham stride med Fryd og Harm, 
stride for Fred at faae;

Og gjælder det atter Danmarks Liv, 
vi styrke vor Kraft hos Gud: 
vi ere for Ham som det skjøre Siv, 
men som Ege vi staae paa hans Bud.

Så vidt vi kan skønne, er der ikke noget i Nis Feddersen Petersens op
tegnelsesbog, som han selv har digtet. Alligevel har disse afskrifter givet 
os så klart et billede af drengen og manden, at vi kan sige: det var den 
slags folk, som bar Sønderjylland i onde og gode tider.

Nis Feddersen Petersen og hans slægt
Ved Johannes Petersen.

Nis Feddersen Petersen blev, som nævnt, født den 13. august 1814 som 
søn af gårdmand Hans Petersen (1770—1840) og hustru Gertrud Fedder
sen (1784—1864), begge fra Rørkær.

Gårdens ejerrække kan føres tilbage til midten af 1600erne, da den 
tilhørte Goske Christensen, der var kirkejurat fra 1641—45 (Sønderj. Må
nedsskrift 1932 side 19—23).

Nis Feddersen Petersen var som ung svagelig af helbred og fik efter 
sigende undervisning i hjemmet. Børnesygdomme og tuberkulose lå den gang 
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Marie Petersen.

som en tung skygge over mange hjem og ikke mindst over hjemmet i Rør
kær. Tre af hans søskende døde som små, og tre gik bort i en alder af 21, 35 
og 41 år. Den yngste, Gunder (1827—1912), blev i 1852 gift med Math. 
H. Jepsen, Rørkær, og de overtog moderens ejendom.

Den alvor, der prægede N. F. P. livet igennem, har tidlig gjort sig gæl
dende, hvilket fremgår af det af pastor Malling velvilligt og kyndigt be
handlede salmehæfte.

I 1836 overtog N. F. P. en gård i Korntved. Om købet af denne gård 
er sket af sundhedsmæssige grunde, vides ikke, men flytningen gav ham 
dog et bedre helbred. I 1840 blev han gift med den 19-årige Marie Chri
stine, naboens, P. Lautrup Becks datter af 1. ægteskab; hun døde dog to 
år efter i barselseng. Hendes far var død i januar samme år, efterladende 
sig hustruen i 2. ægteskab, Marie Beck, der var søster til den første kone, 
og tre døtre.

To år efter indgik N. F. P. ægteskab med Marie Beck, han var da 30 år 
og hun 34 år. I ægteskabet fødtes fire børn: Hans (1845), Peter Andreas 
(1850), Margrethe (1852) og Ida Magdalene (1854).

N. P. F. fik fire gårde at passe: hans fødegård i Rørkær, hvor moderen 
boede på aftægt sammen med datteren Gunder, og moderens fødegård, hans 
egen gård i Korntved og den beckske gård. Senere købte han så den så
kaldte »gamle gård« i Korntved af Anthony Beck.

N. F. P. blev meget velhavende. Man kaldte ham »rige Nis«. Der fand
tes i den lille landsby en anden, der hed »kloge Nis«. Alle børn fik store 
arveparter. Hans overtog ved sit giftermål i 1872 med Christine Emilie 
Hostrup gården i Rørkær. Margrethe blev i 1874 gift med Martin Hostrup 
i Jejsing og fik bl. a. den gamle gård i Korntved med 70 tdr. land. Den 
blev nogle år senere overtaget af Peter Andreas for 20 000 mark. Der var 
da indtrådt krise- og nedgangstid. Ida, der i 1878 blev gift med Lorenz
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Thomsen i Holm fik 60 000 mark i medgift, og Peter Andreas fik i 1872 
gården i Korn tved kvit og frit. Til denne var der i 1862 bygget ny stald og 
lade. N. F. P. var da sengeliggende og fik kun nybygningerne at se fra 
stuehusets vinduer. Han afgik ved døden to år senere i 1864. Hans enke, 
Marie, der var født 1809 på Frederiksgård som datter af P. Andresen Pe
tersen (1755—1839) og Maren Hynding Hansdatter (1767—1827) fra Lade
lund, overlevede ham i seks år. Om denne ejer af Frederiksgård fortælles 
der, at han en morgen gik til Tønder for at finde en høstkarl. Da det ikke 
lykkedes, gik han om aftenen i samme ærinde til Ribe folkemarked, efter 
at han hele dagen havde deltaget i rughøsten. Et mundheld fra Draved- 
egnen lyder: »Tidlig op og sent i seng — fanden skulle være P. Andresens 
dreng!«

Marie var tunghør. Der herskede ro i hjemmet. Hun var flittig og lige
vægtig. Hun spøgte med sine piger ved væven, og når de skulle luge gule
rødder på de tørre agre. At der bestandig herskede et godt forhold mellem 
de syv hel- og halvsøskende, må tilkrives hendes personlighed. Fem børne
børn blev opkaldt efter hende: i Rørkær, Jejsing, Holm, Sivkro og Korn- 
tved.

N. F. P. var dansk indstillet. Alligevel sendte han sine børn på skole i 
Nibøl for at de kunne lære mere, end der var lejlighed til i Bedehuset i 
Emmerske. Sønnerne aftjente deres værnepligt i Rendsborg, begge slap dog 
for at komme med i krigen 1870—71.

Hjemmet i Korntved vedblev at være familiens samlingssted, mens mo
deren levede til 1870 og i den tid søstrene holdt hus for P. Andreas til 
1878. Det fortsatte også efter, at Anna Botilla fra Uge i 1884 kom dertil 
som husbestyrerinde og ikke mindst efter, at hun blev kone på gården.

Peter Andreas, der som andre af familien var meget ordknap, blev som 
faderen meget velhavende, og mange er de unge på egnen, som han har 
hjulpet i gang med lån ved ejendomsovertagelser. Han døde den 21. decem
ber 1914.

Kort før krigens udbrud havde han været på en rejse til de historiske 
steder i Sydslesvig, og fra Dannevirke skrev han i et brev: »Vi skuede de 
minderige steder, hvor Tyra og Margrethe færdedes med deres krigsfolk 
for 1000 år siden; vi mindedes med vemod vore soldaters skæbne i den 
strenge vinter 64«. Han var ved sin død tredie direktør ved Tønder Land
mandsbank.

AMTSUDFLUGT
Haderslev amtskreds indbyder til udflugt søndag den 19. august. Turen 

går til Løjt land. Man mødes ved Løjt kirke kl. 13,30. Nærmere program 
vil fremkomme senere. Amtsudvalget.
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Andels- 
Svineslagteriet 
i Kolding

Grundlagt 1888

Grænselandets liv 

grænselandets sang

møder De i

Syd* og Sønderjyllands store blad

Haslev
GYMNASIUM

Kostskole for drenge

Eksamensret til Mellemskole-, 
Real- og Studentereksamen.

Alle oplysninger ved henv. til 
Peter Kæstel, rektor, Haslev

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

Pau/ Thomsen
Krusaa

Kolonial, spirituosa, køkkenud
styr, trikotage, herreekvipering

fø’BUK( 
>7bords..

Aktieselskabet

Nordiske Kabel- og Traadfabriker
KØBENHAVN F.

Sønderjyllands 
Kreditforening

Haderslev

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. Kjærby A-S 
Højer

Brede Sogns 
Spare- og Lånekasse

Bredebro . Telefon 47341

Stiftet den 1. maj 1875

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

Graasten Bank AA
Kontortid 9-12, 2-h, lørdag 9-12 

GRAASTEN

% Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

Restaurant Grænsen
C. Heiselberg 
Krusaa

Hejmdals
BOGTRYKKERI

AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn



HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor 

ledige til udleje

Windfeld-Hansens
Bomuldsspinderi Als

VEJLE

Paasch <fi Larsen, Petersen
Aktieselskab

Horsens - Telefoner: 207 - 807 - 808

Støt
vore
annoncører

SØNDERJYDSK BOGHANDEL
Apotekergade 4 Telefon 2 27 03

Boglade ved Kaja Lange Møller Antikvariat ved M. Møller

HADERSLEV

Bogtryk Bogbind

jQøwrsens Bogtrykkeri

Jernbanegade 8, Tønder tlf. 2 15 50

Tønder Landmandsbank A/s
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns - Bylderup Bov 

Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Morsø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen A Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri - Jernbanegade 8 - Tønder - Tlf. 2 15 50


