Brudstykker af

SOGNS HISTORIE

Samlet, bearbejdet og udgivet af
Henning Haugaard

________________________________________________________________________________

TILLÆG TIL NR. 13 • SEPTEMBER 1988

________________________________________________________________________________

138

Indhold
- Erindringer fra Gravlund i 1800-tallet (af Jens J. Lorentzen)
- Erindringer fra Gravlund i 1900-tallet (af Meta Petersen)
- Erindringer fra Bedsted sogn 1918 - 32 (af Ella og Alfred Huth)
- Huths samlede værker - en kronologisk fortegnelse
- Den tyske skoles indvielse 4. juli 1926

139
146
153
160
162

Forsidebilledet
viser den tyske privatskole i Øster Terp (Visbjergvej 49). Bygningen blev opført 1925
og indviet officielt 4. juli 1926. Skolen fungerede indtil 1974, hvor den da blev lukket
på grund af et for lavt elevtal. I dag bebos den gamle skole af maler Bent L. Sørensen.
Foto: H. Haugaard, 1976.

Meddelelser
Jeg bringer hermed en tak til Hans og Magdalene Toft, Bedsted for lån af slægtens
erindringer fra Gravlund samt for yderligere oplysninger om familien samt for lån af
billeder.
Ligeledes en tak til Meta Petersen i Kgs. Lyngby, for at hun så velvilligt modtog
opfordringen, om at skrive sine erindringer til brug for dette tillægshefte.
Sluttelig også en tak til Ernst Huth i Hamborg og Annechristel Pollack i Flensborg for
kopien af Nerballe-suiten, og for oplysninger og for lån af billeder, samt deres accept af,
at jeg måtte udgive afsnittene om familien Huths tid i Bedsted sogn fra forældrenes bog
"Aus meiner Musikantenkiste" fra 1972.
Personlig synes jeg, at erindringerne fra disse gamle sogneborgere er spændende
læsning. Jeg vil derfor gerne give opfordringen videre til andre, også selv bosiddende i
sognet, til at bidrage med deres erindringer. Ved fælles hjælp skal vi nok kunne få
lignende artikler sat op.
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Erindringer fra Gravlund i 1800-tallet
Af Jens Jørgensen Lorentzen
Jens Jørgensen Lorentzen blev født i Gravlund 3. marts 1866, som søn af gårdmand Hans Nissen
Lorentzen og Kirstine Caroline Tilgaard i Gravlund. I 1889 blev Jens J. Lorentzen uddannet som
lærer fra Haderslev Seminarium. Han var først ansat i Roost. I 1893 kom han til Nustrup, hvor han
var lærer og kirkeorganist til 1924 I 1898 blev han kasserer for Nustrup Sparekasse og senere
formand for Nustrup Bank.
Fra 1924-31 var han bosat i Padborg, hvor han hjalp en datter med at drive en forretning. Herfra
flyttede han til Århus, hvor han opnåede at fejre krondiamantbryllup med hustruen Cathrine
Nielsen, der stammede fra Gråsten. Den 25. aug. 1965 døde Jens Jørgensen Lorentzen. Han blev
således næsten 100 år.

Jens Jørgensen Lorentzen fra juli 1944. Billedet er
lånt af Hans og Magdalene Toft, Bedsted.

I 1904 stiftede Jens J. Lorentzen "Det Sønderjyske Basunkor", og udsendte i 1914 en
lommekoralbog med titlen "Til Guds pris" efter forbillede af Prahls og Heinbuchs koralbog.
Desuden skrev han som pensionist nogle erindringer om slægten og barndomshjemmet i Gravlund,
et hefte på i alt 24 sider. I uddrag herfra fortæller han følgende:
”Min far var den blandt alle mennesker jeg elskede mest. Helt indtil jeg drog hjemmefra delte jeg
seng med ham. Han lærte mig at bede, noget jeg senere satte stor pris på. Min far og mor blev gift
13. nov. 1862, og brylluppet fejredes over 4 dage.
Allerede 1 år efter at de havde overtaget gården blev min far indkaldt i krigen 1864, men han
lejede en anden mand i sit sted, noget loven hjemlede. Fra den tid talte han tit om hvor generende
det var for arbejdet på gården med al den pligtkørsel, som militærmyndighederne pålagde de
landejere, der havde heste. De blev beordret til en bestemt tid at stille i Aabenraa med deres
hestekøretøj. Somme tider kunne de vente flere dage i Aabenraa, inden de fik at vide hvad de skulle
lave. Især kunne vor karl Nis Riis fortælle mange krøniker fra disse kørsler.
En dag i krigen kom der bud om, at den mand far havde lejet, var død, og ifølge loven skulle han
nu stille ved fronten, men han slap, da han var betænkelig syg på det tidspunkt. østrigske soldater,
der i længere tid havde været indkvarteret på gården medbragte en epidemi, der ligner vor difteritis.
Far tog ikke meget del i det offentlige liv. Dog var han i mange år imellem af menighedsrådet,
fordi han var en flittig kirkegænger. Det startede med at han tit havde lange samtaler med en meget
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religiøs kvinde i nabolaget. Ligeledes roste han en af vore karles far, der var baptist, eller holdt af at
tale med sadelmager Peters i Løgumkloster, og det var næsten ugentlig.
Min mor kom fra Sønder Busholm og var datter af Jens J. Tilgaard. og Anne Johansen. De havde
først en gård i Ravsted, men solgte den da den danske stat gik bankerot i 1813 og valutaen sank til
næsten ingen værdi, for så i stedet at købe Sønder Busholm for 1200 rigsdaler. Deres ældste søn
døde ugift, og den anden Hans Johansen Tilgaard (1827-) overtog gården.

Kirstine Caroline Tilgaard blev født 21. okt. 1833, datter af gårdmand i
Sdr. Busholm, Jens Jørgensen Tilgaard og Anne Johansen.. Den 13.
nov. 1862 blev hun gift med gårdmand i Gravlund, Hans Nissen
Lorentzen, født 6. maj 1834 og død 30. nov. 1894. De fik 6 børn,
heriblandt forfatteren til denne beretning, Jens Jørgensen Lorentzen. Kirstine Caroline Tilgaard ses her fotograferet, siddende i stadstøjet
ude i haven ved et lille bord. Hun døde 12. nov. 1911. Billedet er taget
omkring århundredskiftet af fotograf Th. Møller, Løgumkloster, og lånt
af Hans og Magdalene Toft, Bedsted.

Der var ingen vi børn var mere glade for, som når onkel Hans Tilgaard kom på besøg i Gravlund.
Ved en sådan lejlighed, kunne han, når vi alle var til stede, finde på at lægge en mønt ned i et fad
vand. Mønten var vores, hvis vi kunne tage den op med munden. Vi ænsede kun lidt, at vandet
sprøjtede os langt ned af ryggen. Onkel Hans kunne le så hjerteligt, når vi endelig efter megen
anstrengelse fik fat i skillingen, eller når vi søndag eftermiddag forlystede os med fx kegle- eller
søslingespil. Han var i det hele taget en spøgefugl og alles ven, vel nok mest for sin gemytligheds
skyld.
Ved nytårstid 1875 kom han ulykkelig af dage, da han var på vej hjem fra et marked i Tønder.
Hestene løb løbsk tæt ved Solvig, vognen væltede og Hans faldt uheldigt og døde. Fra den dag kom
der en brændende alvor over vor kære mor, som især viste sig ved, at hun ikke mere deltog i
verdslige fornøjelser som dans og kortspil. I stedet fordybede hun sig i læsning af gudelige skrifter.
For det meste læste hun i salmebogen, som hun efterhånden kunne udenad. Indtil den sønderjyske
salmebog blev indført havde vi i al min tid i Bedsted sogn ingen andre end den Pontopidanske. Jeg
anskaffede hende således 2 andre salmebøger, Meyers og Boesens, som var indført i Øster Højst, og
provst Valentins fra Gl. Haderslev.
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Far og mor besøgte de fleste religiøse møder i omegnen, hvor de i begyndelsen holdtes i
hjemmene med udsendte missionærer fra brødremenigheden i Christiansfeld så vel som fra den
Lutherske Missionsforening og endelig, da Chresten Larsen kom til Bedsted i tjeneste hos Hans
Jessen Hansen, også Indre Missionsmøder. Mor kom dog først til afgjort tro på sin frelser efter fars
død.

Lorentzen-slægtens gård i Gravlund, blad 5, Gravlundvej 4. Billedet af gården er
fra omkring 1927 efter at den i 1911 gik over på andre hænder. Foran gården ses
familien Johansen, der havde gården fra 1911-30. Til højre i billedet ses
vindmøllen, der blev overflødig da elektriciteten omkring 1925 korn til Gravlund.
Kort efter blev møllen revet ned. Billedet er taget fra sydøst og lånt af Meta
Petersen, født Johansen, Kgs. Lyngby ved København.

Gården, vi havde, var 3-længet. Hovedlængen var så vid, at dagligstuen på 3 fag var omtrent
ligeså dyb som lang, og der ved siden af var god plads til et rummeligt køkken med komfur.
Desuden var der en 3 fags stadsstue samt en 4 fags pissel.
I æ pissel stod 2 dragkister, i usædvanlig stor kommode samt et meget fyldigt klædeskab, der
med lethed rummede alle vore bedste klædningsstykker, mens de andre møbler var fyldt med dyner,
puder og lagner samt bordduge og servietter. Mor var stolt af at vise os børn alt hvad hun havde
bragt med sig af udstyr fra Sønder Busholm.
Ladelængen havde 2 loer, hvoraf den yderste tit var fyldt med korn, når høsten var rigelig, ellers
anbragtes rugen, byggen og havren altid over hovedlængens loft. Ingen dag i hele året var for os
børn så festlig, som når vi kørte rug ind. Vi skulle da løbe med negene, der var bundet sammen 3 og
3, den lange vej fra frontispicen med lugen (5,5 meter) og helt om i den tredje længe.
I den tredje længe var der et stort bryggers. Her blev der brygget øl, som hengemtes i en stor
tønde. Til sidst blev øllet dog noget surt. Min mave tålte ikke denne surhed, så min mor gav mig i
den tid mælk. Humlen til øllet plukkede vi børn ude på havediget. Her var der nok til hele året.
Maltet gemtes oppe på loftet i nærheden af skorstenen i en stor cylinderformet beholder, der var
flettet af taghalm.
I bryggerset var der i det nordvestligste hjørne indmuret en bageovn, hvor mor bagte grovbrød
og foran i ovnmundingen småkager. Inden rugmelet skulle æltes i et stort trug, blev al det fine hvide
mel sigtet fra. Af dette blev der lavet sigtebrød. Det skulle erstatte franskbrød. Franskbrød bagtes og
spistes kun i den tid vi arbejdede på marken i rughøsten.
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Slægtskabet mellem de i artiklen nævnte personer af Lorentzen familien.

Ud fra bryggerset førte en trappe ned til en dyb kælder, hvor al vor mælk fra ca. 10 køer blev
anbragt i store fade. Efter flere dages opsamling blev fløden skummet fra med en stor flad ske for at
blive kærnet til smør. Det var let at forstå, at flødens indhold efter så lang tid tabte noget i renlighed
og værdi. Fra 8. juni 1888 holdt vi op med at kærne selv, idet vi i stedet leverede mælken til
mejeriet i Øster Højst og senere til vandmøllen i Hellevad indtil sognet i 1901 fik sit eget mejeri.
Nord for bryggerset var der også en 10, som brugtes til at køre brændsel indad. Brændselet, som
mest var tørv stabledes så højt vi kunne nå i laden. Vi fik skårne fladetørv fra heden og strøgne tørv
omme fra Grimkær.

Johannes Lorentzen var den ældste af børneflokken i Gravlund. (Se side 142).
Han blev født 8. nov. 1863. Omkring 1893 overtog han sammen med broderen,
August, forældrenes gård i Gravlund, men da August Lorentzen i 1908 giftede sig,
besluttede Johannes at rejse. Han flyttede først til Kolsnap ved Nustrup, men slog
sig senere ned i Hjordkær. Dem 25. apr. 1914 blev han gift med Cathrine Kjær,
født 22. feb. 1875, datter af gårdmand i Svejlund, Hans Kjær og Anne Lauenburg.
Johannes Lorentzen var gårdmand i Hjordkær. Her døde han 28. feb. 1947.
Billedet er lånt af Hans og Magdalene Toft, Bedsted.

I vort hjem var vi 4 børn. Min ældste bror Johannes blev ret tidligt efter bedsteforældrenes ønske
optaget som barn på aftægten, og boede der indtil bedstemors død i 1878. Det gode ophold der delte
han med sin 8 år ældre kusine Hanne Jacobsen, og til sidst også med sin 7 år yngre bror August.
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Billede af familien August Lorentzen i Gravlund. Fra venstre datteren Elli (1917-),
der senere blev gift med gårdmand Jens Sørensen (1912-1982) i Bedsted.
Hustruen Marie Kjestine Hansen (1886-1960) og gårdmand August Lorentzen
(1870-1955). De lod i 1912 gården bygge med det særprægede navn: ”Vort
Borgerskab er i Himlene”. I 1955 afstod de gården til sønnen Hans (1920-), der ses
til højre på billedet. Billedet er fra ca. 1928 og er lånt af Magdalene Toft.

Min bedstefar var en flittig mand. Han opdyrkede en hel del hedejord. Endnu som aftægtsmand
passede han køerne ved siden af at hjælpe til med at bjærge brændsel, hø og korn i hus. Da han
således en dag kørte et læs brændsel ind ad porten til brændselsladen kom han på grund af det høje
læs i klemme og fik derved et brud på kravebenet. Fra den dag ophørte han med alt strengt arbejde,
så far af den grund måtte holde en stor dreng i tjeneste til erstatning for bedstefar.
Bedstemor var også meget flittig. Hun klarede selv alt forefaldende arbejde i både stue og
køkken samtidig med at hun havde 3 af sine børnebørn i pleje. Der herskede altid en velgørende og
god ånd i huset hos mine bedsteforældre. Aldrig har de haft behov for at lægge hånd på os
børnebørn. Som senere pædagogisk uddannet mand mener jeg at kunne slå fast, at de begge endnu
på deres gamle dage havde gode evner til at opdrage deres små børnebørn, og at kærligheden var til
stede i deres hjem.
Både de mandlige og kvindelige medlemmer af familien bar endnu dengang tøj af den slags som
bedstemor kunne fremstille på vævestolen. Den var i gang hos hende næsten året rundt. Mens
hendes døtre og svigerdøtre spandt garnet, måtte vi børn tvinde garnet til nøgler, der dansede rundt i
sit hul af en træbeholder, når bedstemor trendede. En sådan dag var en af de mest højtidelige i hele
året. Vi blev også sat til at spole alt, hvad hun brugte til vævningen. Ligeledes vævede hun også alt
det linned, vi brugte til lagener, skjorter og chemiser i hele familien.
Begge bedsteforældre var forholdsvis raske lige indtil deres død. Bedstemor talte tit om, at hun
led af for meget syre i maven. Hun kaldte det indve, og spiste derfor en del natron. Bedstefars
eneste medicin var malurtsprit, ellers var han overfor alkohol meget mådeholdende. Bedstemor
døde i 1878, bedstefar i 1879.
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Billede af familien Tilgaard Lorentzen i Gravlund. Siddende ses Hans Tilgaard
Lorentzen (1876-1962) med sønnen Hans (1913-1964). Stående bagved hustruen
Anne Marie Rudolph (1885-1959) med Magdalene (1916-) på armen i dåbskjole.
Til venstre asylpigen Mie. Billedet er taget i haven under en orlov fra krigen i 1916
af Th. Møller, Løgumkloster og lånt af Magdalene Toft, født Lorentzen, Bedsted.

Da Johannes var skolepligtig fik han i 4 år undervisning hos en cand.theol. Petersen, der var
ansat som privatlærer hos vor nabo H. P. Duborgs 3 sønner og 1 datter, samt for flere andre børn i
omegnen, der ville læse videre. Efter de 4 år gik Johannes og jeg fra 1873 i skole i Øster Terp hos
lærer Mordhorst. Så vidt jeg forstod, havde privatlæreren ikke lært sine elever mere end eleverne i
Terp. Her kom Johannes til at sidde ved den lidt ældre Peter Hansen Mattesen, der var fuld af
gavtyvestreger, og som Johannes blev forledt af. Lærer Mordhorst mente at opdrage bedst ved at
bruge spanskrøret. Tit hørte jeg mor sige, at hun ikke forstod hvorfor læreren kunne være så slem
mod Peter og Johannes. Det endte med at H. P. Duborg overtalte far til at sende hans børn til Alslev
skole. Læreren her, Nis Petersen brugte så godt som aldrig stokken, men skolekundskaberne
forøgedes dog kun lidt. Her fandt skarnsstreger ikke sted i skolen, men på hjemvejen gik det ud
over Peter Conrad samt en stakkels åndssvag mand. Efter 2-3 års forløb blev lærer Petersen
afskediget fra sit embede, og vi 4 søskende måtte igen tage til takke med Øster Terp skole."

Kilde:
• Jens Jørgensen Lorentzen: "4 Livsskildringer af familien Lorentzen i Gravlund. 24 sider. 1948. Materialet
samt billeder til artiklen er lånt af Hans og Magdalene Toft, Bedsted.
• S. Ravn: "Lærere i Nordslesvig 1814-1920". 1978. Heri nr. 1779, side 211 nogle personlige oplysninger
om Jens Jørgensen Lorentzen.
• C. M. Petersen: ”Alslev og Busholm i Højst sogn”. Træk af en landsbys historie. 1984. Angående Sønder
Busholm, side 74-75.
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Erindringer fra Gravlund i 1900-tallet
af Meta Petersen
Meta Petersen blev født i Kolstrup ved Aabenraa 24. aug. 1910, som datter af gårdmand Hans
Johannsen (1872-1955) og Sophie Nissen (1874-1930). Hendes far stammede fra Boversted ved
Læk, hvor han i året 1900, da han blev gift, overtog forældrenes gård.
Nogle år senere solgte han gården og efter et par flytninger til henholdsvis Rejsby og Kolstrup
kom familien i 1911 til Gravlund, hvor de overtog gården efter Lorentzen-slægten. I 1930 solgte de
også denne gård og flyttede atter tilbage til Tyskland. Sønderjylland var i mellemtiden blevet dansk.

Meta Petersen (1910-), født Johannsen. Billedet er fra 1982.

Meta havde dog svært ved at falde til i Tyskland. Hun længtes tilbage, men rejste videre til
København, hvor hun begyndte som ung pige i huset. Senere uddannede hun sig og virkede således
i en årrække som tosproglig korrespondent.
I hovedstaden lærte hun imidlertid sin mand Torben Petersen at kende. Efter at de blev gift
overtog han en stilling som ekspeditionssekretær i finansministeriet.
I dag nyder de begge deres otium, og skønt det nu er næsten 60 år siden Meta rejste fra Gravlund
har hun alle dage bevaret forbindelsen til Bedsted sogn, hvor hun stadig indimellem besøger sine
venner.
For Meta Petersen var barneårene i Gravlund en dejlig tid, men også en bevæget tid med
verdenskrig og efterfølgende nationale problemer. Om disse, hendes barndom, familien og
landsbyen fortæller hun følgende:
"Min far blev født i Boversted ved Læk 12. apr. 1872 som den yngste ud af 5 søskende. Han gik til skole i
Ladelund, og eleverne måtte fx ikke tale dansk sammen i frikvartererne. Ligesom de fleste andre der på
egnen talte også fars forældre dansk i hjemmet, men efter 1864 blev der hurtigt sat en fortyskning i gang.
Som 14-årig kom min far ud af skolen, da der skulle spares en karl. I høsttiden stod man op kl. 3-4 om
morgenen. Alt blev endnu dengang høstet med le, men omkring 1900 begyndte enkelte at bruge slåmaskine
og hesterive. Når høet var slået måtte alle af huse for at hjælpe til med sammenrivningen. Markerne omkring
Boversted var lavtliggende. Derfor benyttede man springstave, når man skulle over vandfyldte grøfter.

146
I moserne blev der gravet tørv. Disse solgtes til friserne. Om vinteren var som regel store områder
oversvømmet, og når frosten så satte ind kunne man løbe meget langt på skøjter. Det var en sport min far
holdt meget af.

Gårdmand I Gravlund fra 1911 - 1930, Hans Johannsen og Sophie Nissen. Han
blev født 12. apr. 1872, død 15. jan. 1955, søn af gårdmand i Boversted ved
Læk, Johann Peter Johannsen (1823-). Sophie blev født 11. feb. 1874, død 24.
juni 1930, datter af gårdmand i Østerby ved Medelby, Nicolaj Nissen og Meta
Feddersen. Billederne er lånt af datteren Meta Petersen i Lyngby.

Min bedstemor kærnede selv sit smør. Det færdige smør kørte de til Flensborg for at sælge på torvet. Af
alle fik hun sit smør bedst betalt, da hun satte hygiejnen i højsædet. Hun var i øvrigt sirlig og akkurat med
alting. Bedstefar kunne ikke lide preusserne. Det irriterede ham, at han skulle aflevere et spand heste med
vogn til krigskommandoen. Han følte sig aldrig veltilpas, hvis han ikke havde 200 mark på sig. En gang lånte
han en arbejderfamilie med 6 børn 600 Mk, så de kunne udvandre til Amerika. Det var mange penge
dengang, men bedstefar havde tillid til familien og han fik da også hver eneste mark tilbage sendt.
En gang fik en karl tandpine mens de var ude i marken. Der blev da sendt bud efter smeden. Han kom ud
i marken med både vand og tang og hjalp således karlen af med tandpinen. Min far blev udtaget til livgarden
i Berlin hos kejser Wilhelm II. Når kejserens datter på 2 år viste sig på balkonen lød kommandoen: ”Alle
Mann Raus”. Hele kompagniet måtte så ud for at præsentere gevær.
Min far lærte mor at kende på markedet i Læk. Hun stammede fra Østerby ved Medelby, hvor hun blev
født 11. feb. 1874. I mors hjem var de 10 børn. Morfar stammede fra Hedegård ved Øster Højst og mormor
fra Kragsted-Olderup ved Husum. Han var 20 år ældre end hustruen.
Mor og far blev gift 19. okt. 1900. Samtidigt overtog de, fars fødegård i Boversted. Fars ældre bror havde
en mindre gård i Rejsby, men han gik omkring 1907 fallit. Far havde kautioneret for ham, og for at redde
pengene overtog mine forældre hans gård i Rejsby. De brød sig dog ikke om denne egn, hvorfor de kort efter
solgte gården og købte i stedet en mindre gård i Kolstrup ved Aabenraa. Her blev jeg født i 1910. Vi var nu 2
piger, Anna (1901-) og jeg. Vores forældre var tyske. Dog snakkede de dansk med hinanden, men tysk til os
børn, hvad jeg i dag er glad for, for derved fik man det tyske sprog foræret. Mor var den mest initiativrige og
udadvendte. Hun læste også mange bøger. Som ung malede og vævede hun en del. Endnu har jeg en vævet
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dug samt en akvarel fra tiden før hun blev gift. Interessen for kunst har jeg helt sikkert arvet efter min mor.
Far var mere forsigtig og indesluttet, men han var mit et og alt og jeg fars øjesten.
15. maj 1911 flyttede vi samt moster Helene til Gravlund, og vi var således den eneste tyske familie i
landsbyen. Kort efter blev far gemeindevorsteher, og det første jeg kan huske var, at der kom en mand på
cykel med en stor kuvert. Far og mor havde selvfølgelig talt om krigen, der var brudt ud og deres nervøsitet
har jeg kunnet fornemme. Brevet var selvfølgelig indkaldelsesordrer, så far har måttet give de unge
mennesker, som var udset til krigen besked.
Senere måtte far selv med i krigen. Han kom til Rusland. En gang fik han udleveret et par heste med vogn
og skulle køre brød til fronten. Han kørte forkert, men opdagede det heldigvis i tide. Fik køretøjet vendt og
så tilbage i fuld galop. Tit har jeg tænkt på hvad der mon ville være sket med mig, hvis det havde gået galt
for far.
Da far skulle af sted, kan jeg huske, at mor og jeg fulgte med et stykke op ad vejen til Kovej. Jeg kan
endnu se for mig hvordan træet så ud, hvor vi tog afsked med ham. Kort tid efter modtog mor en stor pakke
med posten. Det var fars civile tøj; da græd mor.

Da Hans Johannsen blev indkaldt til krigstjeneste ønskede han at få tilsendt
et billede af sin familie i Gravlund. Den tog da i 1915 til Løgumkloster for at
blive fotograferet. På billedet ses hustruen Sophie med sine 2 døtre: Anna,
født 9. juli 1901, død 6. nov. 1986. Hun blev gift Dethlefsen. Og Meta,
forfatteren til denne artikel, født 24. aug. 1910. Billedet er lånt af Meta
Petersen i Kgs. Lyngby.

I et brev havde far en gang bedt om at måtte få et billede af familien. Mor, min søster og jeg tog så til
Løgumkloster for at blive fotograferet. Jeg husker at vi med i vognen havde en stor kurv æg, som skulle
sælges. Desværre blev alle æggene ved et uheld til æggekage, men fotograferet blev vi da.
En gang kom far uventet hjem på orlov. Mor blev så forfippet og ville give ham en snaps, at hun i
forvirringen kom til at give ham af eddikeflasken. Far spyttede det hele ud, så det stod i en lang stråle ud af
ham. Jeg var så glad for at han igen var hjemme. Senere har man fortalt mig, at jeg i de første dage fulgte far
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i hælene hele tiden. Mor prøvede flere gange at få ham hjem fra krigen på grund af gården. Det lykkedes
også til sidst, men i stedet skal Jens Møller i Mårbæk være blevet indkaldt.
Gårdlivet var tidligere et helt lille samfund for sig. Folkeholdet var stort. Om sommeren havde vi i reglen
2 karle og 1 pige i tjeneste. Om vinteren 1 karl færre, så vi var altid mindst en 6-7 personer.
En dag ville vores karl ud i marken med en af de lidt yngre og urolige heste spændt for vognen. Far var
ikke glad for situationen, så han tog med i marken af sikkerhedsgrunde for at gå ved siden af hesten.
Alligevel gik det galt, far kunne ikke holde hesten. Karlen faldt af vognen, brillerne gik i stykker og blodet
rendte. Jeg måtte skynde mig til købmanden i Alslev for at ringe efter lægen. Han kom kørende i bil og tog
karlen med på sygehuset.
En anden gang opdagede far, at hestene længe stod stille ude på marken. Far tog ud for at se efter, hvad
der var sket, men opdagede at karlen lå og sov. Han spændte hestene fra ploven og tog dem med hjem.
Karlen lod han ligge. Han var ikke så lidt flov da han senere kom hjem til spisetid. Far skældte aldrig ud på
folkene. Da far var indkaldt i krigen var Blaschkes karl og Lise Baumann pige hos os. De var begge fra
Løgumkloster. Vi havde også et par russere til at hjælpe os indimellem. De hed Nikita og Philip. Senere da
jeg blev ældre var Bruno Jensen fra Hellevad karl hos os. Han lærte mig at danse charleston.

Hans Johansens gård i Gravlund set fra indkørslen. Gården er 4-længet og med
stråtag. Til højre i billedet vindmøllen, der drev kværnen. Den lille hvide bygning i
forgrunden til højre var bagehuset. På billedet, der er fra ca. 1912, ses fra venstre
Hans Johannsen, hustruen Sophie med datteren Meta stående på en stol.
Tjenestepigen, moster Helene, der absolut ville have cyklen og sin nye hat med på
billedet. Ved siden af de 3 heste ses karlen. Billedet er lånt af Meta Petersen, født
Johannsen.

Juleaften i Gravlund var en dejlig dag. En hvid hjemmevævet dug kom på bordet. Vi spiste i stuen den
aften sammen med tjenestefolkene. Bagefter blev træet tændt og mor læste juleevangeliet på tysk. Derefter
blev gaverne fordelt. En gang blev jeg meget skuffet, for min dukke var forsvundet. I stedet fik jeg til jul en
ny, men da jeg vendte bunden i vejret opdagede jeg, at det var min gamle dukke Lise. Den havde blot fået et
nyt hoved.
Som barn var jeg meget lille og spinkel. Jeg vejede ved fødslen kun 1750 gram og mor måtte bruge vat og
varmedunk for at holde mig varm. Til afdansningsbal i Alslev blev jeg kaldt den lille pige med de tynde ben.
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Jeg blev også mobbet i skolen. Anne Christel kom en gang med en bemærkning om, at jeg jo også kun havde
en hund at lege med derhjemme. Det var en hvid og brun St. Bernhards hund, der hed Roland. Postbud Johan
Enemark var bange for den.
I skolen var jeg langt fra den bedste, for jeg kunne aldrig mine lektier. Den lange skolevej til fods frem og
tilbage bevirkede, at jeg simpelthen var så udkørt, når jeg kom hjem, at jeg ikke havde kræfter til at lave
mine lektier. Senere fik jeg dog en cykel.
Skolevejen gik over Mårbæk, hen forbi Abrahamsens gård, videre forbi Andreas Hansens, hen til
Poulsens, derfra nordpå ad vejen mod Terp, op ad bakke, forbi den danske skole, hvor især Hybschmanns
drenge fra Visbjerg råbte "tyske pak" efter mig. I dag har jeg tilgivet dem, da forældrenes snak jo tit ender i
munden på deres børn.
Min lærer, frk. Pohlmann var streng overfor dem hun ikke kunne lide. Hendes yndlingselever var Anne
Christel, Ina samt Peter og Lise Abrahamsen, fordi de var de dygtigste i skolen. Men det er jo ikke altid, at
yndlingselever når længst her i livet.
Efter at frk. Pohlmann blev ansat i Bedsted skiftede vi tit lærerinde. Da de som regel ikke kunne dansk
kom lærer Larsen for at undervise os i faget. Han var en god og rar mand. Vores lærerinde Underviste så til
gengæld eleverne i den danske skole i tysk. Også vore gymnastik-timer foregik en overgang i den danske
skole.
Min storesøster blev tidlig gift. Jeg var kun omkring 10 år da hun flyttede hjemmefra. Fra da af følte jeg
mig næsten som enebarn. Da jeg var lille var moster Helene tjenestepige hos os. Da hun hørte meddelelsen
om, at vores nabos søn Fedder Jepsen var faldet i krigen i Frankrig, fældede hun en tåre. Jeg formoder, at de
må have haft et godt øje til hinanden. Kort tid efter forlod hun Gravlund for at uddanne sig til dameskrædder.

Hans Johannsens gård i Gravlund fra cirka 1927. Foran stuehuset ses datteren Meta i
tidens modetøj og med kort hår. Stuehusets stråtag er i mellemtiden blevet udskiftet
med skifer, og samtidigt blev de rå, gule mursten kalket hvide. Siden 1955 har gården
været i Jens Ove Pedersens besiddelse.

Bageren fra Løgumkloster kolliderede engang med toget på Kovejen. Der lød et forfærdeligt brag, da de
kørte sammen, men heldigvis gik det ikke så galt. Bilen blev slæbt med flere meter, inden toget standsede.
Alle slap dog kun med knubs. Vore grise levede i flere dage herefter af brød og rundstykker. Bageren havde
også noget kravetøj med, og som tilhørte Jürgen Schmidt i Terp. Schmidts forvalter kom ridende ned til os
for at hente kraverne.
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Jeg kom selv meget på Nerballegård. Det var mit andet hjem. Hr. og fru Schmidt respekterede man i
allerhøjeste grad som barn. De levede meget herskabeligt. Det imponerede mig, når man ved måltiderne sad
flere steder. Jeg spiste sammen med familien, forvalteren, landvæsenseleven og den unge pige i spisestuen.
Karlene spiste i folkestuen ved siden af bryggerset, og tjenestepigerne i køkkenet. Jürgen Schmidt var jo
dyrlægesøn fra Aabenraa og var vant til bylivet.
Der var også noget af en dyrlæge i min far. Han skar som regel grisene i Gravlund. Vi havde også en
kælvemaskine fælles med Jepsens og Schrøders. En gang bad manden fra Tyrkiet far om at tappe hans hest
for noget blod. Far havde til disse indgreb en del instrumenter, som han sikkert har arvet fra sin far i
Boversted. Min oldefar blev her kaldt for "Kloge Andres", i modsætning til ejeren af godset Boversted, der
blev kaldt "Rige Andres".
Da min gudmor omkring 1924 var på besøg hos os havde hun fået en bullen finger, og så skulle et
gammelt råd prøves. I kostalden ventede vi på en varm kolort. Mor havde syet en tut til fingeren, og tutten
blev nu fyldt. Gudmor puttede nu sin finger ned i den og skulle sove med den om natten. Næste morgen var
fingeren helt hvid og betændelsen var væk. En anden oplevelse havde jeg som 14-årig ved en konfirmation i
Flensborg hos min onkel og tante. Jeg havde i nogle dage haft noget udslet på mit bryst. Alle søstrene til min
tante skulle se det, og jeg måtte derfor klæde mig af. Alle var enige om, at der skulle sendes bud efter en klog
kone. Hun skulle komme i skumringen og kunne gå lige ind til mig uden at blive set. Hvor var jeg bange. Jeg
lå ligefrem og rystede af skræk. Hun var gammel og med et sort tørklæde ned om hovedet, så jeg ikke kunne
se hendes ansigt. Hun havde noget i hånden som hun strøg mig med. Derefter gik hun, og udslettet forsvandt.
I min ungdom kunne en pæn pige ikke have kort hår. Vores nabo, Peter Jepsen kunne ikke forstå, at far
alligevel gik med til, at jeg fik det klippet. Der blev dengang fortalt, at det kun var pigerne på de offentlige
baller, der havde deres hår klippet kort.
Omkring 1925 fik vi indlagt elektricitet. Med et var der pludselig tændt lys over hele gården. Telefon ville
far ikke have. Det ville give alt for meget postyr, mente han. Peter Nicolajsen var den første i Gravlund, der
helt privat fik telefon.
I slutningen af l920-erne var min mor mærkbart angrebet af tuberkulose. Derfor besluttede de sig for at
sælge gården. Det gjorde de i 1930. Signe Jepsens sidste ord var, da vi flyttede: "I vil aldrig få det så godt
som her i Gravlund".
Vi flyttede til Husum, ind i en 3-værelses lejlighed, nok fordi min søster og svoger havde bopæl i
nærheden. Her i Husum døde mor 6 uger efter indflytningen den 24. juni 1930. Far kunne ikke holde ud at bo
i Husum, derfor flyttede vi året efter til Gross-Soltholz i Angel. Han ville gerne igen have sig en gård, men
også for at redde de penge, der var tilbage efter salget af gården i Gravlund. Senere solgte han også denne
gård for at købe en mindre gård i Esgrus-Schauby. Hitler havde nemlig ladet udstede en lov, der forbød døtre
at overtage gårde af en vis størrelse efter forældrene. Den nye og mindre gård var undtaget for denne regel,
men det nyttede alligevel ingenting. Ingen af fars to døtre ville overtage hans gård.
Far døde i Esgrus-Schauby 15. jan. 1955. Han kom aldrig rigtig over mors død, og over at han solgte
gården i Gravlund."
Kilde:
• Meta Petersen, født Johannsen, Kornagervej 14, 2800 Kgs. Lyngby: Erindringer og billeder tilsendt via
korrespondance i 1987-88.
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Erindringer fra Bedsted sogn 1918-32
af Ella og Alfred Huth

Den 1. okt. 1918 kom Ella Pohlmann til Øster Terp, hvor hun fik ansættelse som lærerinde ved
den daværende nyoprettede familieskole.
Senere blev den omdannet til en tysk privatskole. Årene omkring genforeningen var en tid med
mange nationale problemer. Fra 1922-25 fik Ella Pohlmann ansættelse som andenlærer ved
kommuneskolen i Bedsted, men vendte herefter atter tilbage til den tyske skole.
I 1925 blev hun gift med Alfred Huth, der var uddannet ved det tyske musikkonservatorium i
Frankfurt arn Main. I de år han boede i Bedsted sogn beskæftigede han sig bl.a. med at lede korsang
og at undervise i klaverspil.
I 1932 opgav Ella Pohlmann lærergerningen. Familien flyttede herefter til Haderslev og senere
til Tyskland, hvor de bosatte sig i Glückstadt. Her blev Alfred Huth ansat som organist og kantor
ved kirken i Glückstadt. En overgang ledede han 5 kor samtidigt og havde som dirigent talrige
opførelser med sine orkestre. Flere gange havde man således lejlighed til at se og høre Alfred Huth
optræde som dirigent i tysk radio og fjernsyn.

Ella Pohlmann (1895-1973) og Alfred Huth (1892-1971) som nyforlovede
omkring 1918. Billedet er lånt af datteren Annechristel Pollack, Flensborg.

I begyndelsen af 1960-erne besøgte han Solgården i Bedsted, hvor man således her havde
mulighed for at høre hans musikalske evner.
På sine gamle dage nedskrev han sine erindringer og udgav dem i en bog med titlen: "Aus
meiner Musikantenkiste". Bogens tekst blev splittet op og ind imellem tilføjede Ella Huth sine
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bemærkninger og kommentarer. De afsnit, som beskriver tiden i Bedsted gengives nedenfor i
forkortet form og oversat fra tysk. Desuden lader jeg gennem hele artiklen Ella Huth være
fortælleren, også selv om nogle af linierne er skrevet af Alfred Huth:
”Jeg blev uddannet fra Flensborg Seminarium i 1918, hvorefter jeg straks fik ansættelse som lærerinde
ved den private familieskole i Øster Terp. Fire gårdmandsfamilier sendte deres børn til denne skole. De tre
var danske, mens den fjerde var gårdmand Jürgen Schmidt, en velhavende tysker.
I vinteren 1919-20 opløstes familieskolen af nationale grunde, og Jürgen Schmidt gav mig i stedet
ansættelse som privat huslærer for hans to piger. Jeg fik et dejligt værelse anvist på gården, og samtidigt
stillede han mig i udsigt, at jeg snart ville blive genansat som lærer for en tysk privatskole. Den blev en
realitet omkring afstemningstidspunktet i 1920, og således blev den tyske privatskole i Terp den første i
Nordslesvig.
Ved afstemningen 10. feb. 1920 blev min hjemegn et dansk område, hvor jeg automatisk blev medlem af
et tysk mindretal med dansk statsborgerskab. Jeg måtte gøre op med mig selv hvad jeg ville. Skulle jeg
forblive på egnen eller skulle jeg bosætte mig i Tyskland. Da samtidig skolenævnsformand, gårdmand
Anders Grøndahl (1885-1968) i Terp bad mig om at blive, skrev jeg straks til min forlovede Alfred Huth, der
var ved at afslutte sine studier ved musikkonservatoriet i Frankfurt am Main: Kom op til Nordslesvig og find
en stilling.
Som et lyn fra en klar himmel blev en 2.-lærer stilling ved kommuneskolen i Bedsted ledig, og sognerådet
opfordrede mig til at søge stillingen. Jeg fik stillingen samt en tjenestebolig stillet til rådighed, og ved hjælp
af mine venner blev det ordnet således, at Alfred Huth skulle være min efterfølger ved den tyske privatskole.
En af hans venner tilskyndte ham også til at tage imod jobbet. "Så kan du jo ved siden af give dig af med at
komponere, dertil har du jo gode evner", sagde han.
Alfred Huth indvilgede og blev med åbne arme modtaget af gårdmand Jürgen Schmidt. Alfred Huth var
også god til tegning og han kunne derfor med lethed anskueliggøre alt på tavlen. Hans bedste fag var
naturfagene. Jeg skulle dog fortsat undervise i dansk og tysk. Alfred Huth havde dog kun tænkt sig jobbet
som en midlertidig løsning, og glad blev han da den danske præst Gundtoft i Løgumkloster havde hørt at
Huth kunne spille orgel. "Om han ikke kunne tænke sig, at - Hermed blev han ansat som dansk kirkeorganist
for en årlig løn på 1000 kr.
Kort tid efter henvendte en ældre dame i Løgumkloster sig til ham og sagde: "Kære Hr. Huth, kan De
ikke nok gøre mig den tjeneste at spille lidt langsommere, man kan jo næppe nå at trække vejret, så hurtigt
som De spiller". Det skal jeg nok kære frue, sagde Huth. Fem minutter senere traf han apoteker Kjems: "Sig
mig Hr. Huth, kan De ikke nok spille lidt hurtigere, man falder jo i søvn af det". Det skal jeg nok, Hr. Kjems,
men hurtigt forstod Huth, at lytte til folk nytter ikke, derimod skal man lytte til sig selv, som musiker, har
man i sig et grundtempo.
Den vidunderlige kirke i Løgumkloster inspirerede ham da også til selv at komponere. Det blev i de år
han tilbragte i Bedsted. sogn til en lang række værker, omkring 50 færdigt bearbejdede musikværker inden
for vidt forskellige genrer. For eksempel komponerede Huth en opera i 3 akter, "Rottefængeren fra Hameln"
i 1922-24, og som jeg lavede teksten til. Til Nerballegård komponerede han en helt speciel ”Nerballe - Suite
for klaver” (1921).
Hans første store gerning i Bedsted. bestod i, at han samlede et kor af sangglade unge mennesker en gang
om ugen. De øvede sig i bager Petersens Café, hvor den venlige og hjælpsomme bager stillede sit
harmonium til rådighed hver onsdag aften fra 8 - 10. Der var ofte en stor lystighed, når nogle kom med
morsomme bemærkninger. Desværre fandt den ældre fru Petersen, der ofte virkede noget melankolsk, denne
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løsslupne glæde alt andet end dejlig, og til stor bekymring for Ruth blev han al' bageren bedt om at stoppe
denne korsangsudøvelse i Cafeen.
Omsonst havde tiden dog ikke været for Huth. Han var vellidt al' alle på egnen og blev tiltalt som "Huth"
eller med et "du". Jeg beundrede ham for hans hurtige omstilling fra storbyen Frankfurt til dette lille
landsbysamfund.
Lærergerningen i Terp beholdt han dog ikke ret længe. Han sagde jobbet op, og stillingen blev i stedet
overtaget al' en ny lærerinde. Han havde i den tid han var lærer boet på Nerballegård. Nu flyttede han ind på
kroen i Bedsted, hvor han lejede et værelse hos sognerådsformand Georg Knudsen (1882-1953).

Sangleg (Tornerose) i den tyske skolegård i sommeren 1931. Skolen havde da 23 elever.
Året efter opgav Ella Huth lærergerningen, hvorefter familien flyttede til Haderslev. Billedet er
lånt af datteren, Annechristel Pollack i Flensborg.

For ikke at risikere at miste sin dyrebare cykel tog han den hver aften med sig op på værelset, da han var
meget afhængig af den. Hver. søndag samt en aften om ugen cyklede han til Løgumkloster for at spille, men
ellers kom han i den resterende del af ugen både her og der i landsdelen for at give børn og unge
undervisning i klaverspil.
En aften, hvor han havde været til aftengudstjeneste i Løgumkloster kom han træt hjem og gik straks i
seng. Samme aften havde der været missionsmøde i missionshuset. En temmelig tyk og godmodig missionær
ved navn Kruse-Due havde også indlogeret sig på kroen. Midt om natten kom Georg Knudsen op til Huth og
vækkede ham. "Kom Huth, der er en indbrudstyv i kælderen", sagde han. Også sønnen August var blevet
vækket. Alle bevæbnet med knipler listede de ned i kælderen. Fru Knudsen fulgte efter med lampen. Helt
stille lukkede de kælderdøren op, og hvem stod der og fik sig et måltid natmad. Den tykke missionær med
tællelyset fra natbordet i hånden. Kniplerne blev skyndsomst gemt omme på ryggen og Knudsen trådte frem
og sagde: ”Kruse-Due, er det dig? Vi troede der var indbrud". Ofte demonstrerede Huth i vennelag hvordan
han med knippel gik på jagt efter indbrudstyve på kroen i Bedsted.
Fronten mellem tysk- og dansksindede uddybedes efter genforeningen mere og mere. Samtidigt fik
Bedsted også et meget nationalbevidst sogneråd. Det var derfor meget befriende at tale med min tolerante
onkel, Hans Tonnesen (-1935) i Hoptrup, der havde gjort en stor indsats for Indre Mission i Nordslesvig,
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eller med hans søn Johannes Tonnesen (1882-1971), der i et par år havde været præst i Bedsted. Vi havde
dog også flere danske venner. En mand som Nic. C. Nielsen (1848-1932) ønskede heller ikke at tage parti i
den nationale opsplitning, hvorfor han selv kaldte sig for "Den sidste slesviger".
Han var en utrættelig prædikant, selv op i en høj alder. Det var en glæde at høre ham, som beherskede
både dansk og tysk ligegodt.
Flensborg kom ved genforeningen ikke med til Danmark, men en fanatisk dansk præst ved navn
Flensmark, der var medlem af folketinget, ønskede med alle midler at råde bod på det skete. Men kronen på
al utålmodighed over for hjemmetyskerne var dog førstelærer Rasmus Kaae (1888-) i Bedsted. Selv om han
var min overordnede vekslede han aldrig et ord med mig. Alle hans meddelelser til mig var skriftlige.
Gentagne gange måtte jeg cykle til Aabenraa for der med skoledirektionen at drøfte alle de klager han
indberettede mig for i sidelange breve. Skolekommissionen i Bedsted ønskede ikke at gribe ind.
Jeg lod dem også i kommissionen forstå, at jeg på et eller andet tidspunkt ønskede at gifte mig. Heri var
der et problem, da Alfred Huth var tysk statsborger. Siden 1895 havde han med sin familie boet i Haderslev,
men ved den officielle skæringsdag den 5. juni 1920 var hans forældre bare 2 dage forinden flyttet til
Tyskland. Alfred og jeg havde kendt hinanden siden krigens start og da den i 1918 ophørte, forlovede vi os.

Farvelagt billede af Nerballegård fra 1916. Her på gården boede Ella Pohlmann en tid, ligesom hun
også i en kort tid var privatlærer for Jürgen Schmidts to døtre. - I 1921 indlogerede Ellas forlovede,
Alfred Huth sig på Nerballegård. Stedet inspirerede ham bl.a. til at komponere en speciel ”Nerballesuite for Klaver”.

Der findes i dansk skoleret ingen paragraffer, der siger, at en lærer skal have dansk statsborgerskab.
Skolenævnet rådede os alligevel til at vente med brylluppet indtil jeg havde fået min fastansættelse. Jeg lod
mig overtale. Jeg havde jo fået en lejlighed anvist i en smuk gammel bondegård (Holms gård, Sivkrovej 25)
og Alfred Huth boede på kroen, og således slog vi os til tåls med at vente på, at jeg ville få min
fastansættelse. Jeg anede ikke på dette tidspunkt, at det havde noget med førstelæreren at gøre. Medens vi
ventede foreslog han det førende danske medlem i folketinget fra Nordslesvig et lovforslag efter hvilket man
ved fastansættelse forlangte dansk statsborgerskab. Forslaget blev til lov, og herefter blev det legalt at
udstede et ansættelsesdokument til mig med den passus, at jeg straks og uden pension var nødt til at forlade
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mit embede, såfremt jeg giftede mig med Alfred Huth. Naturligvis vidste hele sognet, at vi ønskede at gifte
os, og at denne lovændring ikke var dem ukendt.
Sognerådsformanden lovede at skaffe klarhed i sagen, når han ved lejlighed fik talt med skoledirektionen
i Aabenraa. Førstelæreren gav da også beredvilligt underretning. Jeg ville kun kunne få fastansættelse, hvis
jeg ville give afkald på pensionen, hvis jeg giftede mig. Dette ulykkesbudskab lod han mig bringe sent
samme aften gennem det tyske medlem af sognerådet, malermester Hans Peter Nielsen (1878-1963).
Samtidigt fortalte han mig, at Kaae næste dag ville komme på inspektionsbesøg. Det var blot en formsag,
men var derfor også nødt til at overvære min undervisning. Malermester Nielsen stod med tårer i øjnene,
mens jeg græd. Næste morgen korn Kaae og jeg Underviste. I det første frikvarter var han meget elskværdig
og sagde at jeg havde nogle usædvanlige kønne øjne. Jeg tænkte, vor Herre bevares. Også om min
undervisning udtalte han sig rosende. Så startede jeg på anden time, regning med de mindste. Han var meget
interesseret. Gudskelov gjorde han nu anstilling til at tage af sted. Ved afskeden så han atter elskværdig ud
og udtalte meget slesk: "Efter at jeg nu har undersøgt sagerne, forstår De Dem jo udmærket på børn, og De
vil en af dagene få tilsendt Deres kaldsbrev. Jeg ved jo at De så gerne vil giftes. Ved at slå jeres indtægter
sammen har I også nok til at kunne holde et bryllup på. Jeg gratulerer med den forestående fest". Herefter
gav han mig hånd til farvel.
Langt senere i mit liv mødte jeg endnu en af samme falske type. Han var tysker i en højere stilling og jeg
stillede mig selv spørgsmålet: "Hvorfor mister folk i sådanne høje stillinger ofte deres troværdighed".
I min nød rejste jeg til København for der at tale med undervisningsminister Nina Bang. Hun lovede mig
at undersøge sagen, men bad mig om tålmodighed og stillede mig i udsigt, at hun nok skulle finde en løsning
på et sådant grænseproblem.
Vi ventede i to år, men intet skete. Da synes vor faderlige ven, Jürgen Schmidt at situationen var for
uholdbar. "Vi har i sinde at bygge en helt ny 2-klasset tysk privatskole. Hvis du er interesseret i at overtage
ledelsen, så står det med dit bryllup ikke længere som en forhindring. Desuden vil du få en ny og skøn
tjenestebolig på 1. etage”.

Alfred Huth på turné med sit sangkor i 1932. Selv ses han som nummer 4 fra højre. De
øvrige personer på billedet er ikke identificerede. Billedet er lånt af Annechristel Pollack,
født Huth, Flensborg.

156
I juni 1925 stod skolen færdig og med lettet hjerte forlod jeg straks min stilling som dansk
kommunelærer. Den 20. juni samme år viede min kære onkel Hans Tonnesen os i Hoptrup kirke, og om
aftenen fejrede vi vort bryllup i Bedsted i venners kreds.
Den fanatiske førstelærer forlod senere Bedsted, men han havde ikke senere nogen forbindelse med
Bedsted. Han søgte tilbage til sin hjemegn. Vi, derimod, og det er jeg stolt af, bevarede alle dage
befolkningens respekt og tillid. I alle hjem, danske såvel som tyske, havde navnet "Huth" en god klang. Først
i 1950, altså 25 år senere, indførte folketinget en lov, der gik ud på at en dansk statsborger nu ikke længere
ville miste sit embede, fordi han giftede sig med. en udlænding.
I alle årene mellem 1923 og 1932 cyklede Alfred Huth dag ud og dag ind, og i al slags vejr, ligesom et
postbud, rundt og gav klaverundervisning i nær og fjern.
En dag fik han besøg af en kraftig og gustent udseende mand. På hans mørke hår sad en sort pelshue. Han
kom kørende med sit originale hesteforspand med overdækket jumbe, forsynet med, en lille skorsten,
beregnet til den røg, der kom fra hans pibe eller cigarer, der sjældent gik ud. Det var pastor Nielsen (18821964) i Ravsted. Han kom for at bede Huth om at undervise hans tre piger i klaverspil. En hel formiddag om
ugen gik dermed. Præsten plejede altid selv at tage imod, når Huth kom. Hen på formiddagen blev han gerne
budt på kaffe. Nielsen var selv ligesom Huth en lidenskabelig kaffedrikker. Honoraret var 1,50 kr. i timen.
Bagefter cyklede han videre til Bredevad, hvor der en gang havde været kro. Der gav han en datter
undervisning. På efterskolen i Løgumgård kom han også. Her gav han flere lærere samt forstanderens kone
undervisning. Omkring 120 elever, mente han, at han havde givet undervisning, da han mange år senere
prøvede at remse dem op.
En gang mødte han Katrine Duus fra missionshuset. Hun gik ud som kogekone til alle mulige fester i
sognet. Da sagde hun nærmest stolt til ham: "Vi to er Bedsteds vandrefugle". Netop som en vandrefugl følte
han sig ofte. En vandrefugl i musikkens tjeneste. For Huth var det trods alt en dejlig tid."
Kilde:
• Alfred Huth: "Aus meiner Musikantenkiste", med bemærkninger af Ella Huth. 1972. 276 sider, illustreret.
Herfra især siderne 112-136. Oversat fra tysk.
• Annechristel Pollack, født Huth, Emil-Nolde-Strasse 35, 2390 Flensburg: Lån af billeder og oplysninger i
brev af 11. apr. 1988.

Huths samlede værker - en kronologisk fortegnelse
Alfred Huth blev uddannet fra musikkonservatoriet i Frankfurt am Main i 1921. Samme år
flyttede han til Bedsted hvor hans forlovede Ella Pohlmann var lærerinde ved den tyske skole i
Øster Terp. Næppe ankommet til sognet begyndte Alfred Huth at komponere. Han fortsatte nærmest
uafbrudt livet igennem indtil kort tid før sin død i 1971. Han nåede således at færdiggøre 127
værker, hvoraf kun de første 73 blev angivet med opus tal. Alle Huths værker er dog forsynede med
tilblivelsesår.
I årene fra 1921-32 boede Alfred Huth med familien i Bedsted sogn. Man kan deraf slutte, at hen
ved 50 af hans værker således er blevet til i Bedsted sogn.
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Nedenfor følger en samlet fortegnelse over alle Alfred Huths værker, som de står nævnt i hans
egen bog:
Op. 1. Mein grünes Liederbuch, 12 Lieder: Bierbaum, Löns, Greif, Bartels, Storm, Asam. 1921
Op. 2. Vier Landstreicherlieder: Hermann Hesse. 1921
Op. 3. Neerballe-Suite für Klavier 2hdg. 1921
Op. 4. Der Tänzer unserer lieben Frau, ein Legendenspiel in 2 Akten für Soli, Chor und Orchester. 1921
Op. 5. Vier Lieder nach Sappho und Lenau. 1921/22
Op. 6. Vier Lieder aus Klabundt „Leierkastenmann“. 1921
Op. 7. Sonate A-Dur für Klavier 2hdg. 1924
Op. 8. Fünf Klavierstücke zur Erinnerung an die Frankfurter Musikwoche. 1923
Op. 9. Chorfantasie über Hebbels „An die Jünglinge“ für Chor, Klavier und Orchester. 1923
Op. 10. Bagatellen für Klavier zu 2 Händen. 1923
Op. 11. Vier Eichendorff-Lieder u. Liebespsalmen nach Worten von P. Baum. 1923
Op. 12. Orgelvariationen u. Fuge über Nebelongs „Den store hvide Flok vi se“. 1923
Op. 13. Musik für Flöte und Klavier. 1924
Op. 14. Der Rattenfänger von Hameln, Oper in 3 Akten. Text: Ella Pohlmann. 1922/24
Op. 15. Drei Kinderlieder (Weber). 1924
Op. 16. Kammerkonzert BACH für Klavier und Streicher. 1924
Op. 17. Variationen für 2 Klaviere über einen rumänischen Volkstanz von Bela Bartok. 1925
Op. 18. Himmel und Hölle auf der Landstrasse, Musik für kleines Orchester. 1925
Op. 19. Stabat mater für gemischten Chor, kleines Orchester und Orgel. 1926
Op. 20. Messe für A-cappella-Chor. 1926
Op. 21. Drei Sonatinen für Klavier 2hdg. 1930
Op. 22. Suite für grosses Orchester. 1926
Op. 23. Neue liturgische Gesinge (Guardini). 1925
Op. 24. Ein neuer Liederfrühling. 8 Lieder nach verschiedenen Dichtern: Göst, Storm, Jungnikel, Eidsendorff, Lissauer.
1926
Op. 25. Das Galgenmännlein, Musik zu einem Puppentheater. 1927
Op. 26. Episoden, ein Klavierzyklus. 1927
Op. 27. Drei Märsche für kleines Orchester. 1928
Op. 28. 1. Sinfonie für grosses Orchester. 1928
Op. 29. Orgelimprovisationen. 1928
Op. 30. Liebe in China, ein Liederzyklus. 1928
Op. 31a. Der Adventskreis, Solo, Chor und Orgel. 1928
Op. 31b. Die Heilandsklage, Solo, Chor und Orgel. 1929
Op. 32 Die Trommel des Ziska (B. v. Münchhausen), Ballade für Männerchor und Orchester. 1929
Op. 33a. Pfingstkantate, Solo, Chor und Orgel. 1929
Op. 33b. Kantate nach Worten des 44. Psalms für gemischten Chor und Orchester. 1930
Op. 33c. Der 23. Psalm für tiefe Stimme, Flöte und Orgel. 1930
Op. 34. Toccata für Orgel. 1930
Op. 35. Drei Lieder nach Worten v. B. v. Münchhausen. 1929
Op. 36. II. Sinfonie für grosses Orchester. 1929
Op. 37. Kantate ,,Siehe, wir gehen hinauf gen Jerusalem“ für gem. Chor, Tenorsolo, Orgel und Cembalo. 1930
Op. 38. Kantate ,,Wie schön leuchtet der Morgenstern“ für Tenorsolo, gem. Chor, Knabenchor, Orchester und Orgel.
1930
Op. 39. 7 Lieder für eine Singstimme und Klavier (Worte: Carl Ulmann). 1930
Op. 40. Die Erlösten, Oratorium in 3 Teilen. 1933 (beendet)
Op. 41. Der Pfingktsreis (Guardini) für Solo, Chor und Orgel. 1931
Op. 42. Neun Lieder (Storm usw.), Schmidt, Gorsblock. 1931
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Op. 43. 2 Kammerkonzerte für Orgel. 1931
Op. 44. III. Sinfonie für grosses Orchester. 1932
Op. 45. Der Totentanz (Goethe). 1932
Op. 46. Volkslieder und Tänze aus Nordschleswig (Bearbeitungen). 1931
Op. 47. Zwei Landsknechtsschwänke, für Männerchor und Orchester. 1932
Op. 48. Kleine Musik für Flöte, Bratsche und Klavier. 1931
Op. 49. Kantate Psalm 146 für gemischten Chor, Solo und Orgel. 1931
Op. 50. Choralvorspiele zum neuen Gesangbuch. 1932
Op. 51. Tanzveränderungen für die Schule der Bewegungskunst (Klavier 2hdg.). 1932
Op. 52. ,,Aus tiefer Not“ (Choralvariationen für A-cappella-Chor). 1933
Op. 53. Ein Volksliederspiel für Frauenchor und Klavier. 1933
Op. 54. Ein alter Totentanz für Chor und Instrumente. 1934
Op. 55. Pole Poppenspeler, Musik für Kammerorchester. 1934
Op. 56. Musil zum Hörspiel „Flensburg, das Eckfenster des Deutschen Reiches“. 1934
Op. 57. Ein Volksliederspiel f. Frauenchor, Flöte, Violine und Klavier. 1934
Op. 58. Plattdeutsche Lieder nach verschiedenen Dichtern. 1934
Op. 59. ,,Die Trommel“, Lieder für 1stmg. Chor und Instrumente. 1935
Op. 60. Widukind, Musik für Soli, Chor und Orchester. 1934/37
Op. 61. Der Struwwelpeter für eine Singstimme und Klavier. 1934
Op. 62a. Ein Volksliederspiel nach danischen Balladen für Frauenchor und Instrumente. 1934
Op. 62b. Ein Volksliederspiel nach norwegischen u. schwedischen Liedern für Frauenchor und Instrumente. 1935
Op. 63. Lieder nach verschiedenen Dichtern: Klaus Geusen, Th. v. Trotha, Ruth Storm. 1936
Op. 64. Kleine Abendmusik über „Der Mond ist aufgegangen“ für Chor, Violine u. Orgel. 1936
Op. 65. Es kommt ein Schiff geladen für gem. Chor. 1936
Op. 66. Festlicher Marsch für Orchester. 1936
Op. 67. Orgelmusik „Gestalten des Naumburger Domes. 1937
Op. 68. Musik „De Lewwenswegg“, ein niederdeutscher Totentanz v. Heinrich Eckmann. 1938
Op. 69. Arbeiterlied (Lersch), Musik für 4 Einzelstimmen, gem. Chor, Orchester und Orgel. 1938
Op. 70a. Eichendorff-Lieder f. Sopran u. Streicher. 1938
Op. 70b. ,,Immensee“, Musik für Baritonsolo, Streicher und Bläser. 1938
Op. 71. Die Briefe der Gefallenen, Feiermusik für Solo, Chor und Orchester. 1942
Op. 72. „Der Jahreslauf“, Musik für gem. Chor und Instrumente. 1941
Op. 73. Treibjagd in Kraienhagen. Eine lustige Kantate für 2 Solostimmen, Chor und Instrumente (Text von Dr. Klaus
Witt). 1944
9 Lobsien-Lieder für mittl. Stimme und Klavier. 1943
3 Busch-Lieder für Alt und Klavier. 1944
E1f Lieder aus ,,Die Hafenorgel" (Hans Leip) für Bariton und Klavier. 1943
„Die Laune des Verliebten" (Goethe), Schäferspiel für 4 Einzelstimmen und Kammerorchester. 1943
,,Brich an, du schönes Morgenlicht“, Kleine Kantate f. Solo, Chor, 2 Violinen, Orgel. 1931
„Der Sämann (Claudius), Musik für Trauerfeier für 2sdm. Chor und Orgel. 1944
6 Friedrich-Ernst-Peters-Lieder für mittl. Stimme und Klavier. 1947/48
Immerwährender Liebeskalender (Binding) für mittl. Stimme und Klavier. 1948/49
Neue Lieder (Ernst Göbel, Grasshoff) Blumenstrauss, 14 Lieder nach Texten von Weinheber für Bariton und Klavier; 5
dieser Lieder bearbeitet für Klarinette, Violoncello und Klavier. 1950
3 Liebeslieder für hohe Stimme und Klavier. 1951
9 Lieder nach Texten aus der Barockzeit. 1953
Erste Sonatine für Violine und Klavier. 1951
Zweite Sonatine für Violine und Klavier. 1951
Musik für Violine und Klavier. 1951
Musik für Violine und Klavier. 1952
Erste Sonatine für Klavier. 1951
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Zweite Sonatine für Klavier. 1952
Tänzerische Suite für Klavier. 1952
Musik für Flöte und Klavier. 1951
Zwölf Lieder aus Josef Weihebers Kalenderbuch für Alt und Klavier. 1948
O lux beata trinitas für Orgel und gem. Chor. 1951
Die Prinzessin auf der Erbse, ein Tanzspiel für Kammerorchester. 1953
Da Christus geboren war, für Einzelstimme und Tastinstrument Choralkantate „ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ für
Einzelstimme, gem. Chor und Orgel. 1948
Sonnensang des Francesco d´Assisi, für Bariton, Violine und Orgel. 1948
„O Mensch, gib acht", für Solo, Chor und Instrumente (Weinheber). 1948
Partita über ,,Wie schön leuchtet der Morgenstern“. 1951
Partita über „Jesu, meine Freude“. 1951
Das Glückstädter Orgelbuch: Vorspiele, Orgelchoräle usw. durch das Kirchenjahr. 1948/53
Veni creator spiritus, Musik für Orgel. 1953
Der Struwwelpeter für Kinderchor und Instrumente. 1952
Hochzeitsmusik für Einzelstimme und Orgel, ,,Komm her, mit Fleiss zu schauen“. 1952 Weihnachtsgeschichten nach
Lukas für 2 Chöre. 1952
Evangeliensprüche Advent bis Epiphanias. 1953
Volksliederspiel für Kinderchor und Instrumente. 1954
„Wenn die Seele Abschied nimmt“, Kantate für Soli, Chor und Orchester nach Worten aus der altrussischen Liturgie.
1955
Weihnachtsmusik über Lukas 2 für Sopran und Orgel. 1955
Meine dunklen Hände (moderne Negerlyrik) für Bariton und Klavier. a) Der Spielmann (Fenton Johnson),
b) Schwarzes Mädchen (Arna Bontempos), c) Bienenstock (Jean Toomer), d) Die Bettwanze (modernes Volkslied).
1960
Wir zünden das Licht (August Vogl) für mittlere Stimme und Klavier. 1961
,,Die Zwillinge“ (Plautus), Oper in 5 Akten. 1958
„Der vervandelte Brätigam“ (Holberg), in deutscher und dänischer Sprache, Singspiel für 5 Frauenstimmen und
Kammerorchester. 1963
„De Lebensweg, en nedderdütschen Dodendanz - Heinrich Eckmann, Neufassung der Bühnenmusik. 1966
,,Die Schöpfung“, Oratorium für Solo, gemischten Chor und Orchester, Worte: James Weldon Johnson. 1963/65
„Fiede11ieder“ für gem. Chor und Klavier 4hdg. (Worte: Theodor Storm). 1965
Sechs Lieder aus dem Ungarischen (Béla Bartok), bearbeitet für Frauenchor und Instrumente. 1969
„Die dreizehn Monate (Erich Kästner) für Sprecher, gemischten Chor u. Klavier Psalm-Motetten für gemischten Chor
(a cappella). 1970
Neue Choralvorspiele (Orgel). 1968/70

Kilde:
• Alfred Huth: ”Aus meiner Musikantenkiste”. Med bemærkninger af Ella Huth. 1972. 276 sider,
illustreret. Side 270-76.
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Den tyske skoles indvielse 4. juli 1926
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Kilde:
• ”Indvielsen af den tyske privatskole i Bedsted-Østerterp", artikel i dagbladet, Apenrader Tageblatt,
tirsdag den 7. juli 1926.
• Nedenfor ses artiklen på dansk i forkortet form:
Mere end 150 mennesker var i søndags samlet for at fejre indvielsen af den nyopførte 2klassede tyske skole i Øster Terp. Gårdmand Jürgen Schmidt, Terp bød velkommen og
fortalte kort forhistorien om familieskolens start i 1918, og fremkom dernæst med en
velkomst til skolens 2 nyansatte lærere, idet han håbede, at han måtte få et godt samarbejde
med dem, og at skolen ville blive et kulturcenter for hele sognets tyske mindretal.
Herefter holdt rektor Koopmann, Tinglev festtalen. Han udtrykte ønsket om, at skolen
måtte stå i familiens, folkets og i religionens tjeneste. At tjene denne treklang må være
hovedformålet. Bygningen skal ikke kun være en skole, men også et sted hvor den tyske
kultur kan udfolde sig. Et center for tysk liv og kultur med bibliotek, skoleungdom og
kirkemenighed.
Efter sangen Ich hab mieh ergeben, talte Dr. Keller, Kiel. Han udbragte en hjertelig hilsen
og gode ønsker for fremtiden fra folket syd for grænsen. I anledning af indvielsen har den
tyske ungdom i Slesvig-Holsten samlet ind og skænket skolen et lysbilledapparat.
Fru Huth fortalte herefter om besværlighederne i den gamle tyske skole. Da hun for 8 år
siden kom til sognet havde hun ikke drømt om, at hun skulle komme til at virke i en så stor
og smuk fly skole. Efter kaffebordet blev der ved Jürgen Schmidt hilst på alle de tyske
gæster, der var kommet for at medvirke ved indvielsen. Frøken Bürker fra skolen i
Hamborg, chefredaktør E. Schrøder, Flensborg, og en særlig tak for deres medbragte gaver.
Herefter rejste følgende sig med korte bemærkninger: Lærer Jes Petersen, frøken Michelsen
fra den tyske skole i Løgumkloster, og Dr. Rasch, Løgumkloster. Han udbragte en
lykønskning både fra sig selv, men også fra pastor Schmidt, der desværre ikke kunne være
til stede. Lærer Jørgensen, Bylderup udtrykte sig med et ordsprog: Bliv ren, så bliver man
stærk. Derefter Hans Christensen, Aabenraa som repræsentant for skoleforeningen, og
sluttelig udtrykte lærer Dehn, Ravsted sig beundrende om det store arbejde Jürgen Schmidt
havde lagt for dagen i denne sag med at få denne smukke skole op at stå.

Den nye tyske skole i Øster Terp. Foran bygningen ses alle eleverne i
skolegården. Haven i forgrunden blev i øvrigt anlagt ved skolebørnenes hjælp.
Billedet er taget i april 1927 af fotograf H. Michelsen, Løgumkloster og hentet fra
skolens protokol.

