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Den nordslesvigske industriudstilling 
i Haderslev
Af OLAV BONEFELD

Fhv. gårdejer Olav Bonefeld, V. Snogbcek, 
skriver om medaljer og nationale manife
stationer i forbindelse med den store ud
stilling i Haderslev i 1873.

Sædvanligvis er udstillingsmedaljer ikke 
ret højt værdsat i kredse, der befatter sig 
med numismatik, hvilket vel skyldes, at de 
ofte kunstnerisk ikke er særlig spændende, 
og det samme gælder deres historie, der 
som regel er noget triviel. En undtagelse er 
dog medaljen fra industriudstillingen i Ha
derslev 1873.

Udstillingen var et dansk foretagende og 
blev derfor modarbejdet af de tyske myn
digheder, der for alvor greb ind ved udstil
lingens afsluttende møde, så dette blev 
højst dramatisk.

I Vilhelm Bergsøes »Danske Medailler 
og Jettons fra 1789 til 1892« (Kbh. 1893) 
beskrives Haderslev-medaljen under me
daljer prægede for udlandet nr. 1133 såle
des: »Forside, lige, Den nordslesvigske In
dustriudstilling i Haderslev 1873. Bagside, 
i en åben Egekrands, som forneden sam
menholdes med en Sløjfe, et med en Mur

krone forsynet Skjold, delt ved et 
Dannebrogskors i fire Afdelinger, og med 
et Hjerteskjold i Midten. I Hjerteskjoldet 
Haderslevs Vaaben, en Bro med tre Buer, 
over et rindende Vand. I Feltet øverst til v. 
Sønderborgs Vaaben, et Kastel med tre 
Taarne. Derunder Aabenraas Vaaben, tre 
Sild på guldprikket Grund. I Feltet øverst 
til h. Flensborgs Vaaben, et Kirketaarn 
med to Løver; derunder Tønders Vaaben, 
en Tremaster, sejlende til v. Alle Felterne, 
med Undtagelse af det nederste til v. ere 
vandretstribede (heraldisk Skravering for 
Blaat). Under Baandsløjfen F.S.V.C.45 
Mm, 52 Gr. R 2”'

1. Til V. Bergsøes beskrivelse af købstædernes 
våbner kan bemærkes: Sønderborgs våben
motiv er slottet, Åbenrå har muligvis i 
længst svunden tid ført tre sild i våbnet, 
men i flere århundreder er fiskene kaldt 
makrel, det er tvivlsomt, om tårnet i Flens
borgs våben er et kirketårn, det stammer 
snarere fra et tårn i bymuren eller fra et 
tårn på en borg før Duborg. R 2 antyder 
meget sjælden, en angivelse der dog kun 
gælder for eksemplarer i sølv.
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Som kommentar til beskrivelsen har 
Bergsøe noteret: »Af denne Medaille, som 
mødte Forfølgelse hos de preussiske Auto
riteter paa Grund af Dannebrogskorset, 
blev der kun præget 30 Stk. i Sølv og 50 i 
Bronce, som senere næsten alle bleve con- 
fiscerede«.

Industriudstillinger var i sidste halvdel 
af 1800-tallet om ikke på mode, så dog 
jævnligt afholdte. Den første danske hold
tes i København 1852, verdensudstillingen 
i London var 1853, en stor nordisk industri- 
og kunstudstilling var arrangeret i Køben
havn 1872, og verdensudstillingen i Wien 
afholdtes 1873.

Den officielle baggrund for at stable en 
nordslesvigsk industriudstilling på benene 
i Haderslev var faglig og økonomisk, sådan 
måtte det være for at ingen skulle afholde 
sig fra at udstille af nationalpolitiske grun
de. Formanden for udstillingskomiteen 
apoteker N. N. Aggersborg2 henviste i sin 
åbningstale til, hvorledes skelsættende og 
mægtige begivenheder i den sidste menne
skealder havde medført betydningsfulde 
og pludselige forandringer særlig for hånd
værkere og industridrivende i landsdelen. 
Ikke blot var den beskyttelse, hvorunder de 
i en lang årrække havde arbejdet, blevet 
taget bort (1864), men på samme tid så de 
sig oversvømmede af et stort og mægtigt 
lands frembringelser.

At udstillingen tillige var arrangeret af 
nationale grunde ses alene deraf, at ledel
sen bestod af bevidste dansksindede mænd. 
En fælles følelse af, at »Danskheden i Sles-

2. Niels Nørgaard Aggersborg fødtes 20. fe
bruar 1825 i Lemvig. Han havde købt Hjor
te Apoteket 1852. Både han og hustruen 
var meget aktive i det nationale arbejde, 
han sad blandt andet i »Harmoniens« besty
relse og beklædte formandsposten flere 
gange. Aggersborg solgte apoteket 1872 og 
forlod Haderslev 1875 for at flytte til Kø
benhavn. Han døde 9. november 1895 på 
Sicilien.

vig stedse har haft og fremdeles vil og bør 
have sit Centrum her« (P. Skau), gav den 
haderslevske kreds en meget aktiv politisk 
indstilling2 - gør det forståeligt, at udstil
lingen placeredes i Haderslev.

Det nationale sigte fremgår også tyde
ligt af Edvard Lembckes4 kantate, der blev 
sunget af et kor på 75 sangere bestående af 
medlemmer fra sangforeningen »Enighe
den« og »Borgerforeningen« i Flensborg 
samt sangere fra Åbenrå og Haderslev. 
Musikdirektør Bargisen5 ledede koret.

Kantatens ord, der var holdt i en form, 
så den ikke var »statsfarlig«, blev udgangs
punkt for en stor del af Aggersborgs tale 
ved åbningshøjtideligheden:

»Vi lytted med Stolthed til Sagn og til 
Skrift
Om Fædres Bedrift,
Om Helte, der værged, mens Sværdene 
sang,
Det hellige Banner paa Kampens Vang, 
Dog kjendes det ogsaa paa Fredens 
Værk
At Viljen er stærk,
At Armen er kraftig og Tankerne klare. 
Den sindrige Flid af den dygtige Haand, 
Den vidner, at Folket har Kraft og 
Aand,

3. Sønderjyllnds Historie bd. V side 74.
4. Forfatteren Edvard Lembcke (1815-97) 

var adjunkt på latinskolen i Haderslev fra 
1850-64. Han tog ivrigt del i kampen for 
danskhedens sag, og har blandt andet skæn
ket os »Vort modersmål er dejligt« og »Du 
skønne land med dal og bakker fagre«, to 
sange, der har betydet så meget i det natio
nale arbejde i Nordslesvig.

5. Christian Bargisen blev født i Haderslev 3. 
juni 1818 som søn af musiker Knud Bargi
sen og Sara f. Work. Den 26. februar 1846 
fik han borgerret som musikus, han var 
medlem af selskabet Harmoniens bestyrel
se en kort tid og direktør for Haderslcvs 
Musikkorps. Død 1891.
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Den varsler om Værn i Nød og i Fare.
Det er tungt, naar et Folk, som ei fulgte 
sin Tid,
Seer det fremmede Snille gaar frem, 
Mens det selv staaer tilbage i Tanke og 
Id,
Føler Trykket af Savn i sit Hjem.
Nei, det Fremmede skal ikke suge vor 
Marv,
Vi vil smykke vort Land og vor Bo,
Vi vil lægge en Sæd til Fremtidens Tarv, 
Det skal styrke vort Haab og vor Tro!

Ja, Et der er, som den svageste kan:
At elske sit Land,
At fremme dets Ære ved Konst og ved 
Flid,
At frede hvert Minde fra Fædrenes Tid, 
At vogte hver Guldskat af Tankernes 
Vægt
Fra Slægt og til Slægt.
I Kjærlighed er der en Magt, som skal 
vinde,
Af Kjærlighed bygges det Enigheds 
Værk,
Som vidner om Verden: det Folk, den 
gjør stærk,
Det lader sin Aand i Lænker ej binde«.

Ordene kunne ikke anfægtes af de tyske 
myndigheder, men kærligheden til Dan
mark og genforeningshåbet kommer klart 
til orde. Tonerne til kantaten var kompo
neret af kammermusikus C. Hansen, Kø
benhavn. Belønningsmedaljerne og hæ
dersdiplomerne var fremstillet i Køben
havn.

Allerede 1. juli 1872 havde kommunal
foreningen i Haderslev nedsat en kommis
sion, der skulle studere industriudstillingen 
i København, og den 2. november beslutte
de foreningen at afholde en industriudstil- 
lirig i Haderslev sommeren 1873. Det øko
nomiske grundlag tilvejebragtes ved sub
skription, og landbo- og håndværker- og 
kommunalforeningen støttede med penge

bidrag. Som formand for en udstillingsko
mite valgtes kommunalforeningens for
mand N. N. Aggersborg, og redaktør H. R. 
Hiort-Lorenzen6 blev næstformand.

Efter en annoncering først i januar kun
ne det konstateres, at mange havde tegnet 
sig som udstillere. Fristen blev forlænget til 
31. januar, og man opfordrede også folk til 
at melde sig med husflidsgenstande. Det 
endelige antal tilmeldte udstillere kunne 
efter fristens udløb opgøres til ikke mindre 
end 345. Forsamlingshuset »Harmonien« 
stillede vederlagsfrit lokaler til rådighed. 
Husets øverste etage blev rømmet og 
istandsat og i forlængelse af hovedbygnin
gen rejstes en toetages træbygning. Yderli
gere opførtes tre lange skure af træ i Har
moniens have.

En særlig komite blev valgt til at forestå 
arrangementet, og et bedømmelsesudvalg 
nedsattes til at finde ud af den rette forde
ling af præmierne, medaljer og diplomer. 
De sidste skulle leveres fra C. Ferslev og 
Co.’s litografiske institut i København. De 
var foroven prydet med industrielle emble
mer og med de fem nordslesvigske købstæ- 
ders våbner under hinanden i venstre side, 
alt smukt indrammet med blad- og blom
sterranker. Et diplom fulgte med hver me
dalje, og »Hæderlig Omtale« tildeltes også 
på dette dokument. Belønningsmedaljerne 
blev tegnet af malermester Chr. Mathiesen 
i Haderslev. Den kendte danske medaljør 
Georg Ludvig Friederich Schmalfeld skar 
stemplerne og medaljerne blev fremstillet 
på V. Christensens prægeanstalt i Køben
havn.

6. Hans Rudolh Hiort-Lorenzen (1832-1917) 
var søn af P. Hiort Lorenzen. Før 1864 hav
de han embede nogle år som herredsfoged 
i Angel og blev 1868 redaktør af »Danne
virke«. Da man nægtede at anerkende ham 
som preussisk undersåt, og han kunne vente 
at blive udvist, flyttede han 1877 til Køben
havn og blev året efter redaktør af Natio
naltidende. Udnævntes 1893 til etatsråd.
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Den 15. juni kunne udstillingen åbnes 
under festlige former med orkester og 
sangkor, og der var stor tilslutning og god 
stemning.

9. juli havde dommerudvalget afsluttet 
sin virksomhed og tildelt 160 udstillere be
lønninger. Disse var delt i tre klasser: 1. 
klasse bestod af sølvmedaljer, 2. klasse af 
broncemedaljer og 3. klasse fik »Hæderlig 
Omtale«. Efter reglerne skulle der uddeles 
3 sølv- og 6 broncemedaljer samt et passen
de antal hædersdiplomer til hver af udstil
lingens 13 afdelinger, men da der ikke ville 
være medaljer nok til rådighed, hvis regler
ne skulle følges, bestemte udstillingskomi- 
teen, at der kun kunne tildeles belønning til 
1/3 af udstillerne i hver afdeling. Det med
førte imidlertid, at der ikke blev brug for 
alle de medaljer, dommerudvalget havde 
fået overladt. Ialt blev uddelt 24 sølv- og 
47 broncemedajler samt 89 hædersdiplo
mer.

Haderslev by og amt inclusive Chri
stiansfeld mødte, på grund af udstillingens 
beliggenhed, med det største antal udstille
re og fik de fleste belønninger - 101 ialt, 
medens Flensborg by og amt opnåede 
næstflest, ialt 28 præmier. Flensborgs for
holdsvis beskedne andel må ses på bag
grund af danskhedens ret svage stilling i 
byen, og i øvrigt havde den tyske presse 
været modvilligt indstillet over for udstil
lingen. En bemærkelsesværdig Flensborg
stand H. A. Paris fik »Hæderlig Omtale« 
for cementstukatur og modeller. På væg
gen over hans udstillede genstande »hænge 
de fra Løvemonumentet i Flensborg be- 
kjendte Medailloner af Rye, Schleppe
grell, Krogh og Læssøe«, skriver Dannevir
ke.

Den besøgende kunne ikke undgå at be
mærke, hvorledes landsdelens guld- og 
sølvsmede glimrede ved deres fravær. Kun 
A.B. Iwersen fra Flensborg havde udstillet 
en smuk sølvpokal og flere andre dele. 
Dannevirke skriver drillende »Dersom den

ne industrigrens eneste repræsentant ikke 
stod så højt, ville man i al fald ikke få store 
tanker om guld- og sølvindustrien i Nord
slesvig«. Uden tvivl har guldsmedene aftalt 
ikke at ville deltage i udstillingen. Om det 
så var fordi disse håndværkeres nationale 
følelser vendte sig mod syd, eller fordi man 
af forsigtighedsgrunde ville undgå at støde 
gode tyske kunder er vanskeligt at sige.

Præmieuddelingen foretoges den 20. juli 
i overværelse af to politibetjente og syv 
gendarmer, der dog ikke formåede at øde
lægge feststemningen hos det usædvanligt 
store antal besøgende. I haven var rejst en 
tribune, hvorfra N. N. Aggersborg holdt en 
kort indledningstale, hvorpå han meddelte 
navnene på de 160 præmiebelønnede ud
stillere. Han opfordrede derefter præmie
tagerne til at komme nærmere og modtage 
den tildelte belønning.

Over halvdelen af de præmiebelønnede 
havde personligt indfundet sig, de øvrige 
kunne hente deres medaljer og hædersdi
plomer på udstillingskontoret. Endnu læn
ge efter, at Aggersborg havde afsluttet ud
delingen med nogle velvalgte ord, forblev 
publikum i haven og glædede sig over mu
sikken og sangen. Alt forløb således i den 
bedste stemning. Det skulle gå ganske an
derledes ved afslutningshøjtideligheden.

Udstillingen blev godt støttet ved besøg 
fra nord for grænsen. Søndag den 13. juli 
var en stor dag, et dampskib kom sejlende 
med gæster fra Nordals og et andet med 
fynboer fra Assens. Fra Horsens og Odense 
ankom ekstratog og over tyve hestekøretø
jer mødte op fra Kolding. Ved middagen 
med koldingenserne afløste den ene patrio
tiske tale den anden.

Nogle dage senere ankom ekstratog med 
fynboer og nørrejyder, og det gav anled
ning til stort besøg fra by og egn. Det var 
ved den lejlighed, at politiet skar kokarder
ne af to danske studenters huer. Gendar
mer patruljerede den dag uafladeligt i ud
stillingslokalerne. Da gæsterne nord fra be-
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Udkast til hoved på brevpapir for orgelbyggerfirmaet Marcussen og Søn i Åbenrå, hvor første
præmie-medaljen fra industriudstillingen i Haderslev er gengivet. Den fint udførte tuschtegning 
er gengivet i lidt formindsket størrelse.

gyndte at gå til banegården, samledes en 
uoverskuelig menneskemængde for at tage 
afsked med dem, og medens det lange tog 
trukket af to lokomotiver satte sig i bevæ
gelse, rungede hurraerne fra begge sider.

Naturligvis syntes tyskerne ikke om det
te danskprægede foretagende; tyske besø
gende ankede over, at mange plakater, ka
taloger og priser ikke var affattede på tysk. 
Hvor de kunne komme efter det, lagde de 
tyske myndigheder hindringer i vejen for, 
at udstillingen skulle lykkes. Således næg
tede man at give tilladelse til bortlodning 
af de udstillede genstande; det blev afslået 
på trods af, at overskuddet ville gå til vel
gørende formål. Endvidere nægtede jern
baneselskabet at indsætte ekstratog til be
fordring af gæster fra nabobyerne, ligesom 
man ikke ville koble ekstravogne til de 
overfyldte tog. Da udstillingskomiteen på
tænkte at lade skolebørn få gratis adgang, 
når de blev fulgt af en lærer, lod skolein
spektør provst Müller8 lærerne vide, at det

8. C. E. Müller (1812-1897) var født i Ha
derslev, hvor han fik præsteembede. På 
grund af sine slesvig-holstenske sympatier 
blev han afskediget 1850, men blev efter 
1864 genindsat og 1870 udnævnt til provst. 
Müller skildres som stram tysk. 

måtte de ikke uden hans tilladelse, komi
teen undlod derfor at gøre mere ved denne 
sag.

Politiet var så nidkært i chikanerierne, 
at det engang kom galt afsted. Det var da 
dampskibet »Grille« kom med gæster fra 
Sønderborg. Skibet var til lejligheden pyn
tet med signalflag, og da der blandt de 
mange flag også var et Dannebrog, greb 
politiet ind. Kaptajnen blev ført op på råd
huset, kom i skarpt forhør og blev truet. 
Ved nærmere undersøgelse viste det sig 
imidlertid, at hans flagning var fuldt ud 
lovlig.

Modviljen fra de nationale modstande
res side opvejedes dog stort af støtte fra 
dansksindede borgere og fra vennerne nord 
for grænsen. Bønderne i Hejis lod f.eks. 
deres daglejere og faste medhjælpere besø
ge udstillingen og betalte adgangen for 
dem. Den 26. juli forlængedes udstillingen 
til 4. august, hvorved besøgstallet kom 
langt over 20.000.

Til den højtidelige afslutning havde 800 
personer indfundet sig. Afslutningen blev 
indledt med, at orkestret spillede ouvertu
ren fra »Elverhøj«, hvorefter Aggersborg 
blandt andet gentog, hvad han havde sagt 
i åbningstalen, at det ikke var komiteens 
mening, at foretagendet skulle have poli
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tisk karakter, og han nævnte derefter, at en 
del af den presse, som udtaler sig på rege
ringens vegne, har stemplet udstillingen 
som en dansk demonstration, ja, endog ka
rakteriseret den som raffineret, »Denne 
Presse må Autoriteterne have lyttet til, da 
de nægtede os Bevilling til Bortlodning. 
Når de, som vi plejer at kalde vore politi
ske Modstandere, endelig vil tillægge Ud
stillingen politisk Karakter har jeg heller 
ikke noget imod, at den bliver betragtet 
som sådan. (Bravo). Ved talrigt Besøg og 
livlige Indkøb har Publikum rådet Bod på 
den nægtede Bevilling, så Udstillingen kan 
slutte med et overskud til det velgørende 
Formål, et Alderdomshjem for gamle vær
dige Borgere i Haderslev«.

Han fortsatte: »Et saadant Resultat skyl
des ikke alene den nordslesvigske Befolk
ning, men også vore Brødre hinsides den 
Grænse, som for n+ aar siden blev trukket 
mellem dem og os. De har vist os deres 
Sympati og Medfølelse og forhaabentlig 
modtaget det Indtryk, at vore Hjerter end
nu slaar lige saa varmt for dem som nogen
sinde, og at vi ingensinde kunne eller ville 
opgive det Håb om Genforening«.

Disse ord var imidlertid for meget af det 
gode. Nu faldt hammeren, politimester 
Chemnitz9 råbte et tordnende »Halt« og 
styrtede frem til balkonen og forbød tale
ren at fortsætte. Fra forsamlingen lød mis
hagsytringer, hvilket fik politimesteren til 
at hæve mødet og befale alle at forlade 
udstillingsområdet. Han sprang op på

9. Matthaeus Theodor Bernhard Chemnitz 
født i Burg på Femern 11. juli 1832. Borg
mester og politimester i Haderslev 1870-95, 
død i Haderslev 22. august 1900. Gift med 
Bertha, f. Hansen, død i Hannover 9. de
cember 1926, begravet i Haderslev. M. T. 
B. Chemnitz var en indædt slesvig-holste- 
ner, han var brodersøn til digteren Matt
haeus Friedrich Chemnitz, der skrev kamp
sangen »Schleswig-Holstein meerum- 
schlungen.

sangtribunen og udviklede, hvorledes poli
tiet længe nok roligt havde været vidne til 
de demonstrationer, der var drevet af den 
nordslesvigske industriudstilling, nu måtte 
det være nok - han erklærede derfor udstil
lingen for lukket.

Forståeligt nok overraskede denne tor
denbyge publikum, der tøvede, men da si
tuationen gik op for folk, begyndte man 
roligt at sætte sig i bevægelse hen imod 
havens eneste udgang. Det gik imidlertid 
ikke politimesteren, der ganske havde tabt 
fatningen, hurtigt nok. Han gav tegn til 
gendarmerne, der styrtede sig ind i den 
tætpakkede menneskemængde råbende 
»Heraus, heraus, machen Sie, dass Sie fort
kommen«. Alt imens stampede politimeste
ren ophidset i tribunens gulv.

Da gendarmerne pressede hårdt på, op
stod der forvirring, som førte til at en land
mand blev arresteret, dog uden at politiet 
fik anledning til at bruge vold. Efter denne 
overraskende omgang blev folk stående på 
gaden udenfor Harmonien, som for at sun
de sig, men så blev gaden ryddet, og det 
blev forsamlingshusets offentlige bevært
ningslokale også, hvorefter der stationere
des politi i lokalet og selskabets private væ
relser for at hindre, at der blev holdt poli
tiske taler. Også andre beværtningslokaler, 
hvor folk samledes for at drøfte begivenhe
derne, blev ryddet. Den rolige og besindige 
befolkning »havde aldrig været ude for no
get lignende fra politiets side, selv om man 
var blevet budt meget«.

Komiteens forsigtighed tillige med de 
store erstatningskrav, de tyske myndighe
der ville blive stillet over for, hvis man 
uberettiget standsede udstillingen, mulig
gjorde, at den kunne fortsætte til 5 minut
ter i 12. Aggersborg fik sagt, hvad han hav
de på hjerte.

Dannevirke skrev 6. august: »Hvad der 
blev sagt var ikke mere end, hvad der bli
ver sagt ved så mangen offentlig Lejlighed, 
og hvad Politiet skal respektere, nemlig at 
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Folket i Nordslesvig, haaber og stoler paa 
en Genforening med Danmark. Hvad Glæ
de har nu Politiet af denne ene Gang at 
have standset en Udtalelse, som fremkom
mer hver gang danske Mænd og Kvinder 
ere forsamlede?« Nej, det er nok et spørgs- 
maal, men det fik afløb for en mængde in- 
destænget irritation over, at udstillingen 
lykkedes saa godt, over sammenholdet og 
opbakningen fra befolkningens og danske 
venners side, og maaske ikke mindst over 
den ro, besindighed og faste holdning dette 
»oprørske folk« udviste.

I sin første opbrusning havde politime
steren forbudt udstillingskomiteen at fort
sætte sin virksomhed med undtagelse af at 
tilbagelevere de udstillede genstande. Da
gen efter blev komiteens medlemmer dog 
stævnede til rådstuen, hvor de fik oplæst 
tilladelse til at sælge udstillingsgenstande
ne på auktion. Dannevirke bragte den 6. 
august den resterende ikke holdte del af 
Aggersborgs tale og skrev »Hvad nytter det 
at standse Ordet, naar man ikke kan stand
se Hjertets Slag«.

Komiteen indgav klage over Chemnitz 
for hans optræden ved udstillingens afslut
ning på Harmonien, og han blev ved Flens
borg Straffe-kammer idømt en bøde på ti 
Taler eller to dages fængsel »For Legems
beskadigelse under formildende Omstæn
digheder«.

En klage over politimesteren til regerin
gen i Slesvig gav intet resultat. Derimod 
blev komiteen stævnet og afhørt, hvorefter 
hvert af dens medlemmer tildeltes en straf 
på tredive preussiske Taler eller atten da
ges fængsel for at have stået i spidsen for 
en ikke anmeldt forsamling, i hvilken der 
var drøftet politiske anliggende; forman
den fik den dobbelte straf for at have holdt 
tale - en indsigelse var frugtesløs. Dyrlæge 
Schmidt10 blev idømt en bøde på halvtreds
10. J. P. Schmidt var født 19. marts 1823 i 

Øster Lindet, død 4. november 1908. Dyr
læge i Haderslev. Hans store fritidsinteres-

Malermester Chr. Mathiesen (født i Vinderup 
1841, død i Silkeborg 1912). Han var formand 
for Haderslev Håndværkerforening 1880-1882. 
I årene ca. 1869-1884 arbejdede han i byen in
den forsit fag, men fra 1884-1887 var han vært 
på »Teatret« i Haderslev.

Reichstaler for opfordring til politivold. 
Slagtermester Partsch11 måtte bøde med

se var at arbejde med oldtidsminder. I 
1880’erne stod han i spidsen for oprettelsen 
af Haderslev Museum.

11. Nævnte Partsch er sandsynligvis den H. F. 
W. Partsch fra Flensborg, som opinåede 
broncemedalje for røgede skinker, flæsk og 
pølser samt fedt i blærer, og som tilhører 
den kendte kongetro og dansksindede 
Partsch-slægt i Flensborg. Slagtermeste
rens fulde navn er Johannes Friedrich Wil
helm Partsch. Han blev født 27. april 1833 
i Flensborg, død 27. december 1902 og be
gravet på familiegravstedet på den gamle 
kirkegård i Flensborg.
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halvtreds Taler for fornærmelser mod poli
tiet, fordi han ved festen for sangerne i pa- 
villionen i Haderselv den 15. juli havde ud
bragt et af de 15-20 hurraråb for politiet.

Det vil dog være forkert at skyde for 
meget på de tyske myndigheder, de har 
virkelig gjort sig umage for at gøre deres 
arbejde efterretteligt. Den egentlige 
»skurk« i denne historie er Bismarck, der 
ellers er berømmet til skyerne for sin dyg
tighed. Men hvor stor er dygtigheden 
egentlig, når resultaterne af hans sejre be
dømmes på langt sigt. Det slesvigske 
spørgsmål løstes først på en holdbar måde 
1920 efter at tyske og danske havde plaget 
hinanden i 56 år.

For at komme tilbage til artiklens ud
gangspunkt, medaljen, så er der intet, som 
kan bekræfte V. Bergsøes oplysning om, at 
de fleste belønningsmedaljer blev beslag
lagt. Det har da også vist sig, at flere ek
semplarer er dukket op i den senere tid. De 
fleste blev nemlig uddelt den 20. juli, de 
resterende er blevet afhentet efterhånden 
og ved afslutningsmødet, og dem har poli
tiet ikke uden videre kunnet konfiskere.

Meget tænkeligt er det dog, at de medal
jer, dommerudvalget ikke fik anvendelse 
for, det vil sige seks af sølv og tre af bronce 
samt eventuelt et par ikke afhentede af de 
tildelte medaljer, er blevet beslaglagt. At 
korset, hvorpå byvåbnene var lagt skulle 
kunne være grundlag for tiltale for demon
stration, lyder ikke usandsynligt. Men at en 
sådan anklage ikke har kunnet holde, viser 
det forhold, at nogle af præmietagerne i 
årene efter udstillingen har afbildet medal
jen i deres annoncer og forretningspapirer.

Sluttelig må nævnes en udstillingsme
dalje med blank forside. Et lille præget or
nament forneden på den blanke side har 
formentlig skullet afslutte en graveret ind
skrift. Mon det på et tidspunkt har været 
påtænkt at tildele medaljen med præmieta- 
gerens navn, eller har det været tanken at 
give den til udstillingskomiteens medlem

mer med de respektive navne indgraveret 
som et minde? Hvad der har været menin
gen med den, står indtil videre hen i det 
uvisse. Bergsøe kender den ikke.*

Industriudstillingen i Haderslev var kun 
en lille provinsudstilling, dens betydning 
for landsdelens danskhed kan imidlertid 
vanskeligt vurderes højt nok. Den blev et 
incitament for håndværk og industri til at 
søge at følge med tiden, den skabte sam
menhold og selvtillid og viste, at enighed 
gør stærk, og at »vor Ånd og vore Kræfter 
hidtil ikke har ladet sig lægge i Lænker«13 
Udstillingen havde yderligere styrket bån
dene over grænsen og medført, at nye blev 
knyttet.

I den følgende tid må myndighederne 
have indtaget en skærpet holdning til le
dende personer i det nationale danske ar
bejde. Aggersborg og Hiort-Lorenzen kom 
i søgelyset og følte, at en udvisning var at 
frygte; de foretrak derfor at flytte til Dan
mark.

Hundrede år efter 1873 blev hele Dan
mark - som Slesvig i 1864 - indlemmet i 
et større, men begrænset frihandelsområ
de. Man kan i denne forbindelse gøre sig 
tanker om, hvilke konsekvenser denne bin
ding kan få for landet på langt sigt, og om 
vort folk nu om stunder er af samme støb
ning, som nordslesvigerne var dengang.

Litteratur:
Dagbladene Dannevirke, Flensborg Avis og 
Dybbøl Posten. Oplysninger er velvilligst stillet 
til rådighed af adjunkt Henrik Fangel og Byhi
storisk arkiv i Haderslev.

13. Fra den ikke holdte del af Aggersborgs tale 
ved udstillingens afslutning.
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allosstenen fra Bovrup.

Sakrale sten
Af PETER PETERSEN

Man kan blive ekspert på mange områder, 
og overlærer Peter Petersen, Ny Skovbøl, 
har — blandt andet — specialiseret sig i 
sten, der engang formodentlig har været 
genstand for tilbedelse. Stenene kan findes 
i alle størrelser — nogle så små, at de er 
lette at stjæle (hvad faktisk er sket), andre 
så store, at de knap kan rokkes af stedet. 
Forfatteren fortæller om, hvad en syste
matisk eftersøgning kan give som resultat 
og foreslår fredning af disse minder.

1 august 1981 s. 243 bragte Sønderjysk 
Månedsskrift min artikel »Skålsten i Var- 
næs og Felsted sogne«.

Jeg vil gerne fortsætte beretningen om 

skålsten. Ikke alene viste det sig nemlig, at 
der på gården »Grav« i Varnæs var fundet 
ikke fire, men fem lommeskålsten. Det må 
være en sjældenhed at finde så stort et an
tal på en enkelt gårds areal.

Men efter fornyede undersøgelser mener 
jeg, at der i Åbenrå amt kendes, ikke som 
professor P. V. Glob angiver 7, men 11 
skålsten; i området omkring Varnæs er der 
»genfundet« 13 og nyfundet 5, i alt 18, så 
antallet af kendte skålsten i Åbenrå amt er 
nu 29.

Og vigtigst: I haven til »Sundevedhus« i 
Bovrup er der en sten, som ikke kun er en 
skålsten, men også en fallossten. En sådan 
sten er så sjælden, at der vistnok til dato 
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kun er fundet to mere af den slags sten i 
Danmark.

»Sundevedhus« er bygget omkring år 
1900. Læge Fritz Clausen har boet der, og 
det beboes nu af pastor Niels Oppermann. 
Pastor Oppermann har flyttet fallosstenen 
et par meter for at skabe symmetri på en 
flisebelagt plads i haven, men han mener, 
efter at have talt med folk på egnen, at 
stenen altid har stået i haven. Haven er 
ualmindelig fugtig - det kunne tyde på, at 
der i ældre tider har været et vandhul i 
nærheden af fallosstenen.

Stenen er ca. 103 cm høj, 80 cm på den 
ene led og 58 cm på smalleste led. Stenen 
har på alle flader en mængde fordybninger, 
5-6 cm i tværmål, men så flade, at det er 
muligt, at det er naturlige fordybninger, og 
de kan i så fald være årsag til, at stenen er 
blevet en skålsten.

Stenen er rejst på højkant, og øverst i 
toppen er der en skålgrube, 6 cm i tværmål 
og 3 cm dyb. Skålgrubens tværmål er me
get større foroven end i bunden.

Stenen ser ud, som om den er sat sam
men af to sten, men det er én sten, der 30 
cm fra toppen har fået indhugget en rille 
hele vejen rundt. Rillen er på de fire sider 
henholdsvis 1, 3, 4 og 13 cm dyb. Denne 
rille gør tydeligt stenen til en fallossten. 
Om skålgruben i stenens top og rillen er 
hugget på samme tid er vist umuligt at af
gøre.

Pastor Oppermann fortalte, at han i Dit
marsken, mellem Albersdorf og Bunsoh, 
ca. 15 km sydvest for Heide, på en lille 
træbevokset høj, har set tre sten, som ligner 
stenen, han har i sin have. Højen i Ditmar
sken, sagde Oppermann, kunne meget godt 
se ud til at være en gammel offerhøj.

Og ved hjælp af en artikel i Berlingske 
Tidende, 21. februar 1981, fik jeg et inter
essant spor. Artiklen omtaler en bog, »Sak
rale riller i sten. Upåagtede helleristnin
ger«. Den er skrevet af E. Laumann Jør

gensen og udgivet i 1981 af Historisk For
ening for Værløse Kommune.

I bogen skriver Laumann Jørgensen, at 
statsskovene i Nordsjælland i mange hun
drede år har tjent som stenlager, hvor man 
hentede sten til opførelse af kirker, klostre, 
slotte, stenhuse og broer samt materiale til 
anlæg af landeveje og skovveje.

Derfor findes der mange steder i skove
ne sten med spor af fejlhugninger: mærker 
af korte kløveriller, kilemærker, runde 
mejslede huller til sortkrudt samt smalle 
borehuller til moderne kløvninger.

I hele middelalderen og i nyere tid har 
man kløvet sten ved brug af jernkiler, 
spændt op i korte kløveriller eller kilehuller 
ved hjælp af små rektangulære jernpladcr 
på størrelse med fladen af en lille tændstik
æske, og med en jernhammer på træskaft 
har man kløvet stenen.

Men i Hareskoven er fundet så mange 
sten med så specielt udformede lange og 
korte riller, at de må have haft et andet 
formål end et rent kløveteknisk.

Laumann Jørgensens fund og iagttagel
ser og en kontakt til pastor K. Høgsbro 
Østergård, førte til, at de to mænd blev 
enige om, at der findes sten med sakrale, 
eller hellige kultiske riller, og at mange af 
disse sakrale rillesten bevidst er knust.

Høgsbro Østergård, som i mange år har 
beskæftiget sig med undersøgelser af rille
sten, havde et materiale omfattende 30 
granitsten med kunstig rille, fundet dels 
her i landet, dels i udlandet. Stenhuggerne 
har kendt stenene, men de synes ikke at 
være beskrevet i arkæologisk litteratur, for
di både stenhuggere og arkæologer har op
fattet rillerne som kløveriller til brug ved 
almindelig kløvning af sten.

Laumann Jørgensen beskriver i bogen to 
danske rillesten og viser billeder af dem. 
Jeg synes, de ligner fallosstenen i Bovrup. 
Den ene er sandsynligvis fra Torstrup kir
kegårdsdige og findes nu på Varde mu
seum. Den anden, Solbjergstenen, står nu 
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i Solbjerg ved den gamle landevej mellem 
Horsens og Århus. Den er anvendt som 
mindesten for Genforeningen 1920.

Til sammenligning vises en fallossten fra 
Stedesdorf i Østfrisland. Den er fundet i 
1962 og havde været brugt som funda
mentsten i en gammel trækirke. Man kend
te i Tyskland dengang kun én lignende 
sten, nemlig en sten ved Melzingen på 
Liineburger Heide.

I Danmark kendes nu tre rillesten, som 
jeg synes kan benævnes fallossten: de to, 
som Laumann Jørgensen omtaler, og ste
nen i Bovrup.

En anden type sakrale sten udlægges 
som symboler på det kvindelige moder
skød. Disse sten har en eller flere lange 
riller eller flere korte riller indhugget eller 
slebet, eller de kan have både en lang rille 
og flere korte. I bogen beskrives sådanne 
rillesten, og der vises fotos af dem. For alle 
riller i disse sten gælder, at de ikke kan 
være kløveriller. Dette er i nyeste tid kon
stateret både af stenhuggere og af arkæo
loger. Rillerne er for lange, for brede eller 
de er slebne, og de følger ikke stenens na
turlige kløvningslinje - de er uanvendelige 
til almindelig kløvning af brugssten.

Laumann Jørgensen bringer i sin bog et 
indlæg af B. J. Steiner, »Gamle vejspor og 
hulveje i skovene omkring Lille Værløse«.

I sin efterforskning af de gamle veje er 
B. J. Steiner uundgåeligt stødt på rilleste
nene, og det viste sig, at rillestenene i Ha
reskoven, i Lille Værløse, i Jonstrup og ved 
Mølleåen i Nordsjælland næsten alle er an
bragt i tilknytning til gamle vejspor, især til 
hulveje, ofte i forbindelse med overgange 
over en å eller ved lave, fugtige steder og 
ved gravhøje. Nogle af vejene er så gamle, 
at der er fundet spor af dem under sløjfede 
gravhøje. B. J. Steiner stiller spørgsmålet, 
om rillesten kan sammenlignes med kruci
fikser og kan have haft lignende opgaver 
langs vejene, som disse har i de sydlige lan
de i Europa.

Mange af rillestenene i Nordsjællnd er 
ødelagte. Rillen er knust med hammerslag.

Denne ødelæggelse af rillestenene ved 
knusning, som forekommer direkte me
ningsløs, giver Laumann Jørgensen en 
sandsynlig forklaring på: De sakrale sten er 
blevet ødelagt af den kristne kirke for at 
udrydde gammelt hedenskab blandt dan
skerne.

Der findes flere steder skrevne kilder, 
som omtaler eller påbyder ødelæggelse af 
»hedenske sten«.

I Upplandslovens Kirkebalk, kap. 1, ud
stedes der forbud mod at tro på lunde eller 
stene.

I Knud den Stores Engelske Lov forby
des dyrkelse af kilder, sten og skovtræer af 
enhver art.

I Northumbriske Præstelov bestemmes: 
»Hvis der på nogens land er fredgærde om
kring en sten eller et træ eller en kilde eller 
nogen sådan tåbelighed, skal den, som gjor
de det, betale lahslith«.

Af en engelsk bog af Brian Patrick 
McQuire om Øm kloster i Danmark, frem
går det, at Lunds ærkebiskop, Eskil (ca. 
1100-81), har været særlig aktiv for at 
ødelægge de hedenske kultsteder.

Denne bevidste, radikale ødelæggelse af 
sakrale sten i Danmark forklarer, hvorfor 
der i Nordsjælland findes så mange rille
sten, som er ødelagt ved knusning. En støt
te for antagelsen om, at det er kirken, der 
har ødelagt stenene, er, at det kan ses, at så 
snart den sakrale rille var blevet knust, el
ler stenen ved hammerslagene var blevet 
kløvet langs rillen, har man været tilfreds 
og ladet stenen ligge. Så var tilbedelse af 
stenen jo umuliggjort.

Man kan så spørge: Har der ikke været 
mange flere sakrale sten, og kan der ikke 
findes en del endnu, og kan der især ikke 
findes knuste dele af sakrale sten - og - 
findes de i bestemte egne af landet, måske 
i et stærkt afgrænset område.

Nu ved vi jo, at man f.eks. i Thisted har

43



Sten fra »stenmarken« i Felstedskov.

ofret og leget ved »Langdosmandens« grav
høj frem til 1861 - det er fortalt af H. F. 
Fejlberg i »Dansk Bondeliv«.

De mange skålstensfund i Varnæs og 
Felsted sogne tyder på, at der har været en 
skålestenskult i dette område. Men der har 
altså også været andre former for kult, også 
knyttet til sten - det tyder fallosstenen i 
Bovrup på.

Men der er fundet flere sakrale sten i 
Felsted sogn.

I Felstedskov, i en mark, der tilhører 
gårdejer Johan Eskildsen, Hesselholt, fin
des der i hundredevis af store natursten. 
Marken ligger i naturlig græsvækst. Den er 
aldrig pløjet - det umuliggøres af de man
ge sten og de meget stejle bakker. De fleste 
sten ligger på en bakke, der skråner stærkt 
mod vest, hvor der langs bakkeskråningen 
er en gammel hulvej. Neden for bakken, i 
dalsænkningen, løber en bæk, og syd for 
bakken er der et stort vandhul. Det kaldes 
»Tremandshullet« - det grænser ind til tre 
mænds marker. Mod øst er marken indheg
net af et stendige, et sted er diget afbrudt, 

der er en lille lavning, »Brudesengen«.
Jeg blev gjort opmærksom på denne 

stenmark i 1960, og jeg har snakket med 
flere mænd, som i dag ville have været over 
100 år, om den. De benævnte alle den lille 
fordybning »Brudesengen«. De mente, at 
den i »gamle dage« havde haft en betyd
ning, der svarede til dens navn - hvordan, 
ville de ikke rigtig frem med.

På grund af »Brudesengen«, de mange 
natursten i marken og omkring vandhullet, 
de mange stendiger og den pragtfulde ud
sigt over det bakkede landskab, Åbenrå 
Fjord og over mod Løjt, foreslog jeg fred
ningsnævnet for Åbenrå amt at frede mar
ken. Fredningsdommer V. Gjerding Thi
sted var øjensynligt også interesseret, men 
senere meddelte han mig i et brev, at han 
ikke havde kunnet besigtige stedet, fordi 
det var for fugtigt.

Senere har jeg omtalt stedet for mu
seumsinspektør Neumann, Haderslev, men 
fredningen er ikke foretaget endnu - så 
vidt jeg da ved.

»Brudesengen« er muligvis en så gam-
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»Brudesengen« - sænkningen er ca. 10,60 m lang, 6,50 m bred og 1,65 m dyb. Pælene, hegnstråd 
og dige i den østlige side deler brudesengen. Diget er antagelig lavet ved udskiftningen i 1779. 
Marken har aldrig været pløjet.

mel betegnelse, at den hører hjemme i old
tidens rituelle hedenske gudedyrkelse.

Da jeg første gang så »stenmarken«, lag
de jeg mærke til, at nogle af stenene havde 
indhuggede mærker - kløveriller - tænkte 
jeg - man har forsøgt at kløve dem.

Men efter nu at have læst Laumann Jør
gensens bog, har jeg igen besøgt marken og 
nøjere undersøgt disse riller. - Og mange 
af markens sten har samme slags riller ind
huggede, som dem der omtales i »Sakrale 
riller i sten. Upåagtede helleristninger«.

Det gælder således en sten, som fuld
stændig ligner den i bogen side 10 afbilde
de sten fra Kongebrogrøften. Og det gæl
der en sten, som ligner »Bevidst knust ril
lesten«, side 20, og én som ligner hovedste
nen i stenanlægget »Kattehalen«, St. Hare
skov, side 32, og det gælder mindst en snes 
sten mere, som jeg synes, har huggede eller 
slebne riller.

Jeg må opfatte skålstenene i Varnæs og 

Felsted sogne, fallosstenen i Bovrup og de 
huggemærkede sten på marken i Felsted- 
skov som sakrale sten, der har været en del 
af vore forfædres kultiske liv.

Det må være ønskeligt, ja, på sin plads, 
at disse ting hurtigst muligt bliver under
søgt af eksperter - arkæolog og stenhugger 
- og at stenmarken - den kultiske og natur
skønne mark - denne gang bliver fredet. I 
dag kan man nemlig let, med vore meka
niske hjælpemidler, fjerne disse mange 
sjældne og uerstattelige sten.

I den økonomisk dårlige tid i 1930’erne 
brødes stendiger væk, ikke i hundreder af 
meter, men måske i hundreder af kilometer 
i Sønderjylland.

Marken i Felstedskov, hvor de fleste af 
stenene har ligget uforstyrret siden oldti
den, vandhullet, stendigerne, huggemærke- 
stenene, »Brudesengen« og de storslåede 
bakker med den vide udsigt må fredes - 
inden det er for sent.
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Forsiden af den brosche, Ingeborg Rudbeck fik forærende ved afslutningen af besøget i Køben
havn ...

En sønderjysk pige
Af KNUD BRUMMER

Gårdejer Knud Brummer, Årø, hvis far
bror ved et tilfælde blev nabo til et ungt 
sønderjysk ægtepar, der flyttede mod 
nord, fortæller om naboskabet og især om 
en oplevelse, den unge sønderjyske kone 
fik, da hun som ung pige var på besøg i 
København i 1872.

1 1885 flyttede Ingeborg Rudbeck og Peter 
Berthelsen Ravn fra Hajstrup i Øsby sogn 
til Vinding ved Vejle, hvor de havde købt 
Korsdalsgård. Den lå østligt i landsbyen 
ved en gammel landevej mod Skærup. 
Grunden var, at de unge folk ikke ønskede, 
at deres fire småpiger, som nu havde nået 
den skolepligtige alder, skulle vokse op og 
have al deres skolegang i tysk skole. Så 
enkelt og vigtigt var dette spørgsmål om 

børnenes skolegang, at forældrene forlod al 
deres slægt og den frodige østjyske hjem
stavn i i Øsby sogn og nu fik deres fremti
dige hjem i Vinding. Her kom de på mange 
måder til at øve en god indflydelse.

Øsby sogn var den gang som nu en fro
dig og frugtbar landbrugsegn, og man fulg
te godt med i de mange spørgsmål, som var 
fremme i tiden.

Således kom der en indbydelse til nogle 
unge sønderjyske piger til en Københavns
rejse med ophold og alt betalt. Det var i 
1872, da der afholdtes en stor udstilling i 
København: »Nordisk Kunst- og Industri
udstilling«. Det har været en stor oplevelse 
for disse unge, og en af de heldige var In
geborg Rudbeck fra Hajstrupgård.

Hun blev som barn opdraget hos sin
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... og den raffineret udtænkte bagside af den samme brosche med den skjulte tekst og Danne
brogsflag.

morbror Skøtt på den store bondegård og 
blev overalt betragtet som en solstråle og 
prinsesse hos de ellers barnløse plejeforæl
dre.

Meningen med denne indbydelse har 
nok været at række en hjælpende hånd til 
befolkningen i den i 1864 tabte landsdel, 
som nu var under fremmedherredømmet.

Ingeborg Rudbeck og to andre unge pi
ger var gæster i et stort grossererhjem. Der 
var ikke sparet nogen anstrengelse for at 
gøre Københavnsopholdet værdifuldt for 
de tre unge piger, og ved afskeden den sid
ste morgen, lå der en gave til hver af dem. 
Nu havde det været interessant at vide, om 
gaven vat ens til de tre, jeg har kun kend
skab til Ingeborgs. Det har ikke været mu
ligt at finde frem til de andre to, der gæste
de dette hjem. Måske kan denne beretning 
kalde dem frem.

Der var først et fotografi af værtsfolke
ne, som Ingeborg omhyggeligt opbevarede 
gennem årene. Og så var der en stor og 

smuk brosche, en rød sten indfattet i sølv. 
På bagsiden af stenen var der en lille glas
plade og under glasset et lille dansk split
flag. I sølvindfatningen stod tydeligt ind
graveret:

»Vai stolt og trygt du gamle gode flag, 
når kvinder denne lig, sig hellige din 
sag«.

Flag og indskrift kunne ikke ses, når Inge
borg bar broschen, men det har nok hjulpet 
på hendes selvtillid, når tyske embeds- 
mænd var i nærheden. Fra min drengetid 
husker jeg Ingeborg Ravn som en venlig 
bedstemoder, der ved højtidelige lejlighe
der altid bar denne brosche.

Denne sønderjyske slægt fra Hajstrup 
kom altså til Vinding med megen god al
muekultur. Peter Ravn kunne bruge sine 
hænder på mange måder, forfærdige ar
bejdsredskaber og gode brugsting, og på 
vævningens område havde Ingeborg store 

47



evner. Således kom det vævede vægtæppe 
som forestiller »Indtoget i Jerusalem«, fra 
Hajstrup til Vinding. Herfra til Damask
væveriet i Kolding, hvorfra modellen kom 
til en kunstvæver i Høsterkøb, Nordsjæl
land. Hvor det kan fås den dag i dag.

I Vinding faldt familien Ravn godt til. 
Her var god grobund for den kulturarv, 
som de havde med fra Øsby sogn.

De vandt sig hurtigt venner, og blandt 
de nærmeste var nabofamilien på Vinding 
Håndværkerskole, hvor Elisabeth og Aage 
Brummer nylig havde begyndt deres skole.

Til Peter Ravns 50-års dag skriver ven
nen Aage Brummer på melodien »Torden
skjold«:

Til min kære ven og nabo, Peter B. 
Ravn, 50-års fødselsdagen, 6.7.1898.

Mangen ædel mand og helt 
segned mellem sund og bælt;
dog der leves mellem grave 
virksomt liv i Danmarks have.

Uden titel, uden rang 
går den jævne bondemand, 
bygger hjemmene på vange, 
virker dådrigt, synger sange.

Hjørnestenen i vort hus 
blev han under åndesus, 
blev da friheds varme sol 
stråled fra vor kongestol.

Den gang alle lansen brød 
for det Danmark, stedt i nød, 
stedt i nød bag kongeåen 
hejste du dit flag fra råen.

Svøbtes du af kærlig hånd
i en tid, den danske ånd 
hviled over alle tage - 
skabte helte selv af svage.

Den tids stempel bærer du, 
dansk du er i sind og hu,

ejer kræfter og vil bygge 
med på Danmarks liv og lykke.

Du som elsker liv og dåd, 
tak for smil og tak for råd, 
tak fordi dit hjerte brænder, 
tak for gode vennehænder.

Din hengivne Aage Brummer.

Og et enkelt vers fra en anden sang, skre
vet omkring 1908:

»Vor varmeste tak til I kære to 
for al jeres bramfri virken, 
for al det gode fra jeres bo 
i skolen, i hjemmet og kirken«.

Aa. Br.

Min kære kusine Asta Brummer bedst 
kendt som Asta i Skibelund, skriver et 
halvt hundrede år efter i anledning af Peter 
Ravns hundredeårsdag til Ingeborg og Pe
ter Ravns ældste datter, Marie Ravn, om 
sin gudmor og gudfar:

Skibelund 5. juli 1948

Kære Marie!
Du er den der står mig nærmest af jeres 
familie, derfor stiler jeg brevet til dig, men 
jeg tænker på jer alle og ønsker, at I må få 
en god dag sammen i mindet om din kære 
far og mor, for selv om det er 6. juli, der 
samler jer, tænker I sikkert ligeså meget på 
jeres mor; de to hører sammen, man kan 
ikke mindes den ene uden at tænke på den 
anden.

Jeg vil gerne, så godt og inderligt jeg kan 
det, sige tak for gamle dage; først på fars 
og mors vegne; jeg ved jo, hvor meget In
geborg og Peter Ravn betød for dem, de 
havde ikke bedre og mere trofaste venner 
i Vinding.

Men fra mig selv har jeg også en stor tak 
at bringe. Jeg følte det’altid som en ære og 
forret, at Peter Ravn var min fadder, og
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Foto af Peter Bertelsen Ravn og Ingeborg Ravn, f. Rudbeck, taget i anledning af deres guldbryl
lup.

hvor følte vi børn os trygge hos ham; det 
var noget af et eventyr at komme op på 
gården, vi oplevede altid et eller andet, Pe
ter Ravn havde altid noget at vise os: en 
lille have- eller løvsangerrede i hækken 
med æg eller unger, som han nænsomt lod 
os kigge ned i (min store kærlighed til fugle 
og det spændende ved at finde deres reder 
stammer sikkert fra den tid). Det store 
sommeræbletræ, hvor man kunne samle li
geså mange æbler op, man ville, og de gule 
blommer! Jeg kan føle smagen endnu!

Inde hos Ingeborg Ravn fik vi tit hjem
melavet vin og tykke klejner; vinen var i 
grunden for stærk for os, men vi syntes det 
var meget fint, at vi blev budt noget så 
»voksent«, så vi tømte glasset uden at for
trække en mine! Og hvor var det morsomt 
at komme med i mælkestuen, der var så 
rent, så rent og dejlig svalt om sommeren 
med det pæne murstensgulv; jeg kan endnu 
se Ingeborg Ravn skumme den tykke gule 
fløde af fadene. - Så husker jeg også den 

store lyse stue i den vestlige ende af huset, 
- vistnok husets døtres. Der foregik væv
ningen. Det var store dage, når vi sammen 
med mor fik lov til at væve en skammel 
eller et lille tæppe med Smyrnavævning, - 
hvor var vi imponerede af os selv! Over 
døren var et billede af nogle fine gule ka
nariefugle - dem var jeg vel nok forelsket 
i! Til den stue knytter sig også mindet om 
Stinne med lille Astrid ved brystet, - jeg 
synes, at jeg aldrig har set kønnere mor og 
barn. Nu kommer også mindet om dob- 
belt-brylluppet, jeg glemmer ikke det 
smukke syn, da Peter Ravn kom op ad kir
kegulvet: en glad, køn fader med en yndig 
brud ved hver arm.

Ja, tak for alle gode minder om de to 
kære gamle med de milde øjne, der altid 
fulgte os så venligt. Og hilsen til hele slæg
ten og til lykke med dagen fra

Asta la Cour Pedersen

Venskab og gaver har altid haft en stor 

49



plads i vor tilværelse gennem tiderne. Der
om minder talrige beretninger om vore for- 
fædre.

De to fra Hajstrup beviste gennem hele 
deres liv og færden, at de kendte venska
bets værd. Og gaven med den kønne ind
skrift om det skjulte Dannebrog skattede 
de højt.

Den har uden tvivl givet styrke i de år, 
de endnu levede under fremmedherredøm- 
met, senere trøst i savnet af hjemstavnen, 
og hele tiden håbet om, at »det gode, gamle 
flag« igen måtte vaje stolt og trygt der.

Peter og Ingeborg Ravn fortalte senere, 
at den største dag i deres liv var den 10. 

februar 1920, da de var med til at stemme 
Sønderjylland hjem.

Peter Bertelsen Ravn,f. 6.7.1848 t 8.1.1930 
Ingeborg Rudbeck, gift Ravn; f. 30.11.1847 
t22.5.1929
deres døtre:
Marie Ravn, f.20.8.1876 17.3.1963
Karoline Ravn, f.7.2.1878 ti4.6.1934
Kirstine Ravn, f. 18.3.1881 13.1.1962
Minna Ravn, f.18.3.1881 ti. 11.1949

Aage Brummer, Vinding, f.20.1.1861 |8.3.1909
Elisabeth Brummer, Vinding f.2.6.1863 
t5.8.1936
Asta Brummer, Vinding f.20.12.1892 
tl2.3.1950

Sagt og skrevet
Undervisningsministeriets vejledning i hi
storieundervisning har skabt debat i skole
nævnene, der skal udtale sig før skolekom
missionens og kommunalbestyrelsens ved
tagelse af kommunens undervisningspla
ner. Da ministeriets vejledning ikke er ob
ligatorisk, og da historie er et af de mest 
holdningsdannende fag i skolen, er sindene 
sat i bevægelse. Dagbladet Vestkysten har 
i flere artikler belyst modstanden mod den 
ministerielle vejledning. Formanden for 
skolenævnet ved Sdr. Hygum skole, Jenny 
Schultz, Harreby, har formuleret sin kritik 
således:

Vejledningen er abstrakt og uforståelig 
for os almindelige mennesker og meget sy
stematiseret. For mig at se kan historien 
ikke gøres firkantet og abstrakt.

Man opererer i vejledningen med 
samfundstyper, ja man lader historien 
gå fra den ene samfundstype til den 
anden, og man lader alt være samfunds
skabt.

Man skal lægge mærke til, at det ikke er 

mennesket, der er sat i centrum, men et for 
børnene forvirrende begreb som samfunds
typer.

Undervisningen foreslås delt op i tema
undervisning, og derved føler jeg, at histo
rien bliver plukket i småstykker, og man 
mister overblikket.

Ligeledes arbejder man i vejledningen 
med begrebet historiesyn. Ja, men hvad 
har ændret sig så meget i historien, at vi 
skal til at lære vore børn fra 3.-9. klasse at 
se på fortidens begivenheder ud fra forskel
ligt historiesyn.

Min konklusion er, at 3.-9. klasses elever 
ikke kan undervises efter denne plan. Den 
er så abstrakt, at eleverne fuldstændig er 
overladt til den bestemte undervisning og 
opfattelse af historien, som deres historie
lærer ønsker at bibringe dem.

Når de derimod undervises i historie, 
som de altid er blevet, så har eleverne, når 
de går ud af folkeskolen, lært at få et vist 
overblik over historien og fået en fornem
melse af fortiden som noget, der har betyd
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ning for det ståsted, de så hårdt mangler i 
vor moderne tid.

Medens Jenny Schultz har sit skolenævn 
bag sig i kritikken, må Lene Fabricius, der 
er medlem af skolenævnet ved Skodborg 
skole, stå for en mindretalsudtalelse:

Faget historie er et centralt fag, derfor 
er jeg glad for, at historie nu igen er et 
selvstændigt fag, som der undervises i igen
nem hele skoleforløbet. Historien er med 
til at skabe vor identitet både som indivi
der og nation. Et fælles historiegrundlag er 
vigtigt for et folk og en nations beståen.

Men ministeriets vejledning kan gøre 
mere skade end gavn. Vi havde en måned 
til at læse den fra et skolenævnsmøde til 
det andet, og så godkender man den. Hvad 
ellers? Hvilke alternativer har vi? Hvis den 
kasseres, hvad så?

Egentlig føler jeg, at historievejlednin
gen er trukket ned over hovedet på os, når 
vi ved, at undervisningsmaterialet er trykt 
og klar til brug.

Nævnets vigtigste opgave er at godken
de undervisningsmateriale. Men går vi ud 
over det, som foreligger, så er vi vanskeligt 
stillet. Det kan ikke være rigtigt, den måde, 
det hele fungerer på.

Tidligere tiders historieundervisning kan 
godt kritiseres, ikke alle aspekter kom 
med. Historien blev allerede den gang 
brugt til et bestemt formål, den skulle sam
le og skabe orden, og kun de begivenheder, 
vi var stolte af, blev nævnt.

Der blev glemt ting, som også var væ
sentlige i vor opfattelse. De store personlig
heder prægede tiden. Det er nok noget for
andret i dag, det er ikke så meget person
ligheder, men mere grupper, der sætter sit 
præg på udviklingen.

Mange kritiserer denne historieundervis
ning for det, der blev glemt. Nu skal vi 
passe på ikke at gøre de samme fejl igen og 
glemme noget væsentligt, og forske så me
get i tidligere tiders græsrødder på bekost
ning af de personligheder, der vitterligt var 
toneangivende.

Boganmeldelser
Holstenske riddere og kapitalister
Esben Albrectsen: Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404. Udgivet af Den danske 
historiske forening. 366 sider. 195 kr. (dog indtil 1. juni 130 kr. i subskriptionspris).
Esben Albrectsens bog, der har undertitlen 
»Studier over hertugdømmets lensforhold 
og indre opbygning på Dronning Margre
thes tid«, er antaget til forsvar for doktor
graden den 22. januar 1982. Den undersøg
te periode begynder med 1375, det år, da 
først den sønderjyske hertugslægt uddør, 
og dernæst dør Valdemar Atterdag netop, 
som han skal til at udnytte den gunstige 
situation. Datteren Margrethe må lade 
Sønderjylland skøtte sig selv, mens hun 
sikrer sig den danske trone, og i stedet bli

ver det de holstenske grever, der sætter sig 
fast i landsdelen, så fast, at dronningen 
1386 ser sig nødsaget til at overlade det 
sønderjyske hertugdømme til holstenerne i 
arvelig forlening for at afværge, at styret i 
praksis skulle skille det helt fra Danmark.

Da Erik af Pommern blev hyldet som 
konge, måtte forleningen fornyes 1396 i 
den noget omstridte Assensaftale. Grev 
Klaus døde året efter, hvorefter der opstod 
strid om arven mellem hans datter og hans 
tre brodersønner, men dronning Margrethe 
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ventede tålmodigt, til et nyt dødsfald gav 
hende bedre chancer. Det var hertug Ger- 
hards død i 1404, der banede vej for hende 
i Sønderjylland, og det er altså landsdelens 
vilkår i dronningens ventetid fra 1375 til 
1404, bogen behandler; først hertugdøm
met uden hertug fra 1375 til 1386 og der
efter de holstenske grevers første hertug
periode.

Man må nok sige, at bogen kun er for de 
særlig interesserede, men den er en glim
rende illustration til anvendelsen af viden
skabelig metode. Hvert kapitel begynder 
med nogle spørgsmål, der så systematisk 
søges besvaret både med forsigtighed og 
alligevel uden angst for hypoteser. Samti
dige og senere kilder anføres, og derefter 
kontrolleres de ved hjælp af bevidnede 
underskrifter, der især fortæller om den 
skæbnesvangre indvandring af holstensk 
adel og dens stigende indflydelse.

Forfatteren har udvalgt 12 begivenheder 
der er nedfældet i diplomer; side 182-183 
opstiller han et skema over de bevidnende 
underskrivere, og derefter analyserer han 
dem på kryds og tværs.

Det viser sig da, at Holstens adelsmænd 
navnlig satte sig fast i det gamle danske 
krongods, som de fik i pant for lån til de 
sønderjyske hertuger, og som den holsten
ske slægt af grever, senere hertuger, ikke 
fik råd til at indløse. Det var ikke mindst 
den holstenske adels kapitalkraft, der skaf
fede den indpas i Sønderjylland, men i køl
vandet på den holstenske greveslægt og 
den holstenske adel fulgte tyskheden.

Dog viser de nærmere undersøgelser, at 
hertugdømmets selvstændighed blev fast
holdt, den danske ret blev respekteret, og 
der var stadig forskel på forvaltningssyste
met i Sønderjylland og Holsten. Men der 
opstod strid om lensforholdet, navnlig med 
henblik på den militære tjenestepligt, og 
som bekendt endte det med, at Erik af 
Pommern med Duborgs kapitulation i 

1431 - for rundt 550 år siden - mistede 
Sønderjylland.

Denne kamp om Sønderjylland efterlod 
en del stridsspørgsmål, som historikerne ik
ke har kunnet blive enige om, og for tiden 
1375 til 1404 bliver de her grundigt belyst 
med de stridende parters argumenter og 
derefter forfatterens konklusion. Men sam
tidig får vi et billede af magtstrukturen i 
Sønderjylland i den pågældende periode, 
mangelfuldt naturligvis som kildemateria
let er det, men ganske spændende. Forhol
det mellem Kongeriget og Hertugdømmet, 
mellem landsherrer (grever og hertuger), 
bispedømme, lensmænd, højadel og lavadel 
og så videre.

Esben Albrectsen har fundet frem til 57 
holstenske stormænd, der på denne tid er 
placeret i Sønderjylland. Det svarer nogen
lunde til tallet for perioden 1340-75 og ty
der på stagnation i indvandringen. Inden
for denne gruppe har forfatteren fundet 16 
personer med riddertitel, fordelt på ni 
slægter, der ialt er kendt ved 24 personer, 
så to trediedele af disse har været riddere.

Riddertitlen er altid udtryk for fremtræ
dende position, men det modsatte er ikke 
tilfældet. Således hefter forfatteren sig 
ved, at to af de allermest fremtrædende, 
nemlig Henneke Limbek til Tørning og 
hans søn Claus, forblev væbnere hele deres 
liv. Han giver ikke nogen forklaring og 
nævner heller ikke H. V. Gregersens teori, 
fremført i bogen »Egnen omkring Vojens« 
side 53. Gregersen mener her, at forklarin
gen kun kan være den, at et ridderskab 
medførte en binding til een bestemt fyrste, 
og når Henneke Limbek forblev i væbner
standen, må det skyldes, at han stod i ct 
tjenesteforhold til to sider, både til den 
danske kongemagt og de holstenske grever. 
Der skal styrke til at tjene to herrer, og 
netop Henneke Limbeks stærke position 
skulle altså være årsag til, at han blev ved 
med at være væbner.

I et meget interessant kapitel om lokal
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forvaltningen gennemgår Albrectsen de 
sonderjyske len. Har man ikke mod på at 
læse hele bogen, kan det anbefales, at de 
lokalhistorisk interesserede låner den på 
biblioteket og studerer hjemegnens lens
struktur. For eksempel er det lærerigt at se, 
hvorledes Albrectsen forkaster, hvad kil
den Presbyter Bremensis (Holstenerpræ
sten) beretter om Haderslev, der blev erob
ret af grev Klaus, og Tønder, der blev ero
bret af grev Adolf under en strid med Hen- 
neke Limbek. Esben Albrectsen mener no
get andet, takket være sin diplomforskning. 
Han mener, at overdragelsen gik langt fre
deligere for sig.

Eftersom grev Adolf den 27. november 
1372 erkendte at skylde Henneke Witte- 
kop Krummedige 350 lødemark mod sik
kerhed i Haderslev, må by og borg forud 
for dette tidspunkt være pantsat til greven 
af hertug Henrik. Krummedige må formo
des at have siddet som slotshøvedsmand på 

Haderslevhus og er tilsyneladende blevet 
siddende, da kong Valdemar i 1374 overtog 
pantet. Den 27. juni 1378 blev pantet imid
lertid indløst af grev Henrik, skønt det var 
kongehuset, der havde indløsningsretten. I 
mellemtiden var der kommet en ny lens
mand på Haderslevhus, nemlig Hartvig 
Broger, en bror til Henneke Wittekop 
Krummedige, der må antages at være død, 
og forfatteren mener nu, at det var et skift 
i loyalitet i forbindelse med lensmandskif
tet, der gjorde det muligt for greven at ind
løse lenet. Erobring var ikke nødvendig. Så 
let kunne det gå for holstenerne at sætte sig 
fast i de sønderjyske len, da kongeriget ef
ter Valdemar Atterdags død stod uden 
konge og hertugdømmet stod uden hertug.

Som helhed har denne doktordisputats 
på værdifuld måde udbygget vort kend
skab til et vigtigt afsnit af Sønderjyllands 
historie.

bjs

Børge L Barløse: Lærerstanden i Sydslesvig
fra reformationen til 1864. Personalhistoriske undersøgelser.

Die Lehrerschaft in Südschleswig
von der Reformation bis 1864. Biographische und schulgeschichtliche Forschungen.

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Åbenrå 1981.
422 sider. Pris kr. 190. Medlemspris 120 kr. + porto.

Barløses store værk er resultatet af et me
get omfattende og grundigt arbejde i arki
ver og litteratur i en menneskealder. Op
slagsbogen spænder vidt både hvad angår 
tid og sted.

Det drejer sig om lærerstanden i Syd
slesvig. Nu er betegnelsen Mellemslesvig i 
den sidste menneskealder så godt som for
svundet ud af nutidsdansk, og Sydslesvig 
er landsdelen mellem landegrænsen af 
1920 og Ejderen; men det siger ikke alt.

De fleste danske vil nok i vest acceptere 
det frisiske område og halvøen Ejdersted 
som hørende til Sydslesvig. Men hvordan i 

øst? Foruden Angel har vi to halvøer, som 
de færreste danske har kendskab til: Svan
sen og Danskskov (Dånischwold), der også 
skal med. Er vi så færdige? Nej, til Sydsles
vig (Landesteil Schleswig) hører også øen 
Femern. Vi savner i høj grad et kort over 
landsdelen med de danske stednavne og 
inddelingen i provstier. Der er i opslags
værket et sådant mylder af ukendte dansk
tyske og tysk-danske stednavne, at det er 
vanskeligt at orientere sig uden kort.

Tidsmæssigt når værket fra reformatio
nen til 1864, for et opslagsværk et anseeligt 
åremål at påtage sig opgaven.
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I sin opbygning er Barløses værk en pen
dant til O. C. Arends værk »Gejstligheden 
i Slesvig og Holsten«, og ordningen er gen
nemført konsekvent. Det betyder, at bio
grafierne bringer de nødvendigste perso- 
nalhistoriske oplysninger og ikke stort an
det.

Man må beundre, at det har været mu
ligt at bevare den ensartethed, der præger 
bibliografierne ikke blot i 1800-tallet, men 
også i 1700-tallet, til dels endda i 1600-tal- 
let. Selvfølgelig har forfatteren ikke skullet 
begynde på bar bund. Man kan gå ud fra, 
at danske og tyske opslagsværker og sam
linger har gjort arbejdet overkommeligt i 
1800-tallet. Men for de forudgående 150 
års vedkommende skyldes de tusinder af 
lærerbibliografier Barløses enestående flid, 
energi og opsporingstalent, så vi i dag står 
med et pionerværk.

Nu vil den, der søger oplysninger til 
slægtsbogen eller til sognebogen nødigt nø
jes med tørre personalhistoriske oplysnin
ger, hvor værdifulde de end måtte være. 
Det har Barløse rådet bod på, idet han i 
tilknytning til biografierne bringer en, to 
eller tre henvisninger til kilder, som man 
kan arbejde videre med, en for forskningen 
absolut meget værdifuld tilføjelse.

Og så har Barløse påtaget sig den meget 
krævende opgave at medtage lærerne ved 
latinskolerne. Anmelderen indrømmer, at 
han på forhånd ikke forventede, at de uni
versitets-uddannede ville falde ind under 
»die Lehrerschaft« - de tilhørte dog en ver
den, der havde meget lidt med almuesko
len at gøre. Nu er det sket, og et så dygtigt 
gennemført arbejde fortjener anerkendel
se. Men har man aldrig drøftet tanken om 
at samle oplysningerne om latinskolelærer
ne i et særligt andet halvbind? det havde 
nok budt på adskillige fordele.

Resultaterne af forfatterens skolehisto
riske forskninger samles fortrinsvis i de tal
rige oplysninger om skolernes historie, de
res start og senere skæbne. Det gælder bå

de latinskolerne, byskolerne, landsbysko
lerne lige fra distriktsskolerne til biskoler
ne og bondeskolerne, og det helt tilbage i 
1700- og 1600-tallet. Her er virkelig tale 
om nye interessante oplysninger, der vil 
sikre værket en varig plads blandt opslags
bøgerne.

Hvorfor standsede forfatteren op ved 
skolebygningerne? Værket indbyder tyde
ligvis til at beskæftige sig med lærerne, i 
hvert fald i 1800-tallet. Det kræver rent 
rutinearbejde at finde svarene på eksem
pelvis følgende skolehistoriske spørgsmål: 
Hvornår var dimittenderne fra det gamle 
Kieler seminarium ansat i Sydslesvig? El
ler dimittenderne fra Egernførde, Rends
borg og Tønder seminarier? Og ikke at 
forglemme det for landsdelen specielle 
islæt af sydslesvigere, der søgte uddannelse 
på danske kongerigske seminarier, for to år 
senere med et bevis i lommen at søge an
sættelse i hjemlandet. Vi vil ikke gå glip af 
disse besvarelser, som Barløses værk kan 
give med stor sikkerhed.

Det er anmelderens indtryk, at den dan
ske korrektur har været omhyggelig og 
grundig. Ved stikprøver er det således kon
stateret, at fejl, der i årenes løb er konsta
teret i Tønder-staten, er blevet rettet i Bar
løses værk. Men får den danske korrektur 
ros, kan den tyske korrektur ikke regne 
hermed. Man behøver kun at lade øjet gli
de ned over eksempelvis side 21 med de 
tyske forkortelser, for at opdage at »fusbi I- 
dung« står for »Ausbildung« og »gebohre- 
ne« med h. Dog - det er petitesser. 
Mensch, ärgere dich nicht!

Historisk Samfund for Sønderjylland 
har givet værket det udstyr, det med rime
lighed har krav på: Der er god plads, pa
piret er upåklageligt, satsen proper og om
hyggelig, indbindingen godt bogbinder
håndværk.

Der er kun tilbage at ønske pionerværket 
en god vej fremover.

L. S. Ravn
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Den hæderkronede institution

Sprogforeningens Almanak 1982. DyPo Bogforlag. 192 sider. III. 32 kr.

Sprogforeningens Almanak overskred alle
rede i det gamle år med sin publikation i 
89- årgang, også kaldet »den hæderkronede 
institution«, tærsklen ind til fremtiden. 
Hermed menes, at vi i 1981 får en bog i 
hånden, der i titlen bærer årstallet 1982, til 
troendes oven i købet anbragt på toppen af 
Skamlingsbankestøtten. Så man holdt jul 
med vished for kommende måneformørkel
ser, tidevandets opførsel både med og uden 
sommertid, og hvornår de danske skoler i 
Sydslesvig holder ferie i 1982. Skolemyn
dighederne i Nordslesvig er åbenbart min
dre fremsynede, i hvert fald har de ikke 
spået om fremtiden.

Der er mere fremtidsmusik. En forynget 
almanak har bekendt kulør, også hvad far
verne angår. Forsvundne er nu de himmel- 
og havblå farver omkring Skamlingsban- 
ken, borte er guldhorn, frise og løver, væk 
er de sønderjydske piger bag højens bauta
sten, og selve højen er forlagt til Dybbøl. 
Skamlingsbanken som »høj« var ellers fo
reviget også som litterært begreb i Carl 
Plougs digt om Laurids Skau: »Da talte 
den Bonde fra Sønderjyllands Høj: Tusin
der lyttede og stirred«.

Bagsidens berømte kort er blevet fornyet 
på den måde, at navnet SØNDER JYL
LAND er delt over med SØNDER lagt i 
Nordslesvig og JYLLAND flyttet ned i 
Sydslesvig. Det kan ikke være tilfældigt. 
Sprogforeningen har i dag sine største op
gaver i Sydslesvig, og Sydslesvig har egen
mægtigt genforenet sig med Sprogfor
eningshovedkvarteret i Åbenrå ved i 1981 
at danne en Sydsles vigafdeling med Niels 
Bøgh Andersen som formand. Det er kor
rekt nævnt i det »grønne« foreningsregister, 
men er i Sprogforeningens godt 100-årige 
tilværelse en så markant begivenhed, at 
den godt kunne have været fejret også re
daktionelt.

Indholdet i Giinter Hintzes redaktion er 
en buket markblomster, plukket i somme
rens løb i den tydelige hensigt at bringe 
meget til mange. Det falder i tidens smag 
at fatte sig kort og sprede emnerne. Der er 
også en del forskellige illustrationer, men 
desværre giver den vel påtvungne forringe
de papirkvalitet billederne en ret ilde med
fart. Også i denne henseende er læserne i 
dag forvænte.

Taget forfra fortæller dr. phil. Signe 
Prytz om sit engagement i det sønderjyske 
spørgsmål helt fra 1918 til skrivende stund. 
Højdepunktet i skildringen er en audiens 
hos Mrs. Clementine Churchill på Fre
densborg i 1950. - Mads Nissen Styrk skri
ver i en litterær, dybdepsykologisk stil om 
en skolekammerat fra Visby ved Tønder, 
der faldt under sidste krig - på den forker
te side. I erindringen bliver forfatterens 
tanker ved at kredse om dette: hvorfor 
skulle det ske? Hvorfor skulle en sart og 
god dreng drives til at belejre Leningrad og 
selv miste livet ved det, hvad enten han 
faldt for fjendens eller egen kugle? Som 
pendantlæsning kan jeg anbefale Erik Aal- 
bæk Jensens roman »Kridtstregen«. I den 
gøres et forsøg på at besvare spørgsmålet, 
hvorfor unge vendelboere meldte sig til 
Frikorps Danmark.

Derefter fortæller Anna William Ras
mussen om sin far, pastor Niels Johannes 
Jensen, Rinkenæs, og hans nationale digt
ning. Lyriske toner lyder videre fra Helga 
Haystrup, Hellevad, nemlig en gendigt
ning af heltekvadet om Nis Henriksens rø
de kappe, der skal have hængt i Bylderup 
kirke, gennemboret af pile efter episoden 
ved Urnehoved.

For en fremmed barsk og rimløs kan G. 
T. Nielsens prolog til Vestslesvigs pris godt 
virke, indtil man opdager, at der kommer 
mere smæld over versene og egnsbeskrivel
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sen, når man læser på sønderjysk. Et andet 
digt i sønderjysk toneart kommer fra »Æ 
skoelmesterkuen«.

Sigfred Andresen, Bredsted, giver en af 
sine kendte prøver på den danske Agtrup- 
Læk-dialekt, og her er vi så ovre i den jæv
ne humor, som Rasmus Helming behand
ler i et sammenhængende causeri med 
smagsprøver, der var nye for anmelderen. 
Ved sådanne lejligheder plejer Torden
skjolds soldater ellers at trække op. Hvis en 
fortsættelse foreligger, burde den sikres.

Til slut blot, at den traditionelle histori
ske fortælling er med (af Peter Petersen), 
ligesom der findes korte stykker af Helene 
Moltke (Tønder Læse- og Ungdomsfor
ening), Eskild Bram: Sprogforeningen og 
Pressen og til slut de gode og fortjente min
deord.

For det alsidige udvalg af læsestof skal 
naturligvis ikke glemmes, at almanakken 

også er en almanak. Husdyrenes formering 
går nu af sig selv uden den gængse dræg
tighedstabel, hvorimod den er der igen: den 
kære zoologiske have af muflonvædder 
(hvor kan man få den at se?), mårhund og 
vaskebjørn under jagttabellen. Klog på 
faunaen kan man teste sin royale viden ved 
at regne på, hvem vi under »Kongehuset« 
skal placere under »farfaders farbroders 
børn«. Man har på fornemmelsen, at disse 
gåder bliver sværere år for år.

En almanak, der fastholder det sønder
jyske særpræg også gennem humoren, tør 
man godt spøge lidt med. Men alligevel, 
spøg til side: Også almanakkens håndbog 
og sønderjyske vejviser er en fortrinlig 
håndbog, der som det øvrige stof giver svar 
på meget. Der ligger et stort og omhygge
ligt arbejde bag redigeringen. Lad os skøn
ne på, at der stadig er nogen, som vil slæbe 
både knuder og pinde sammen til bålet.

Eskild Bram
Stehrs tilbageblik
Rudolf Stehr: Neubeginn und kritische Rückschau. (Heimatkundliche Arbeitsgemein
schaft für Nordschlesvig, aarbog 1981). 112 sider.
Min gode ven H. J. Hansen, tysk lokalre
daktør i Haderslev og lærer i det tyske pri
vatskolevæsen forud for retsopgøret, sagde 
altid, at vi danske gjorde Stehr uret. Han 
var bedre, end vi mente.

Min tillid til H. J. Hansens vurdering og 
vel ogsaa en vis paavirkning af den person
lige sympati, den aldrende Stehr opfordrer 
til, har altid gjort mig usikker, naar jeg 
skulde tage stilling til Stehrs synderegister. 
Men overfor Stehrs kritiske tilbageblik, 
som er offentliggjort i den sidste, nyligt ud- 
.komne årbog fra Heimatkundliche, tøver 
jeg ikke. Det er ikke selvkritisk nok.

Rudolf Stehr kan være lun. Da han som 
nybagt kontorchef og leder af det tyske 
mindretals kontor i Statsministeriet i 1943 
fik tilbudt nogle dejlige lokaler, sagde han 
nej tak, fordi de laa i teaterbygningen med 
det populære navn Stærekassen, og en 
Stehr i Stærekassen var han bange for ville 

appellere for stærkt til den danske sans for 
ironi.

Da den statsministerielle kontorchef ef
ter overstået udrensning af en slægtning fik 
tilbudt en stilling paa lageret i en lille sko
tøjsfabrik paa Amager, opstod der baade 
finansielle problemer, som gjorde det nød
vendigt for ham at klare sig med en felt
seng i fabrikken, og sproglige problemer, 
»am Telefon meine liebe Not mit dem Ko- 
penhagener Slang«. Ogsaa de små glimt 
fra fangelivet, med erstatningen for ciga
retmærket Lucky Strike i de lejrrullede 
Lokum Strike, virker meget menneskelige. 
Stehrs glæde over familiesammenholdet i 
de tyske familier, der var ramt af retsop
gøret, og anerkendelsen til konerne for de
res bidrag til krisens overvindelse, fortjener 
at nævnes.

Men de personlige erindringer findes 
desværre kun spredt i Stehrs tilbageblik, 
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der koncentrerer sig om en kritisk gennem
gang af retsopgøret og en mindre kritisk 
gennemgang af de begivenheder, der blev 
pådømt. Indrømmet, Stehr medgiver, at 
hans artikler fra besættelsestiden kunne 
virke saarende, at en rundskrivelse fra april 
1940 havde en stærk antiengelsk tendens, 
som ikke lod sig forsvare, og mere lignen
de. Men alt holdt i almindelige vendinger, 
så man ikke ser noget rimeligt forhold mel
lem forseelse og straf, selv på baggrund af 
den tids halvt opløste tilstande.

Rudolf Stehr oplyser, at han i en tiltræ
delsesvisit hos stats- og udenrigsminister 
Erik Scavenius efter kontorchefudnævnel- 
sen fremhævede, at han betragtede sin 
funktion som formidlende og sin opgave 
som den at varetage et dansk-tysk samar
bejde. Og troligt nok mener han, at dette 
har været hans ledetråd. Under retssagen 
forsvarede Stehr sig med, at han jo blot 
arbejdede for, at det officielle danske 
standpunkt trængte igennem hos det dan
ske folk, idet han var klar over, at der i 
folket ikke var udelt tilslutning til den of
ficielle samarbejdslinie.

Men vi anskuer Rudolf Stehr under en 
anden synsvinkel. Gang på gang betonede 
Stehr under besættelsen, at den 9. april var 
en befrielse! Ja, selv om også en præst i 
Haderslev føler sig ilde tilpas, når han tæn
ker på den 9. april, så har denne dag også 
placeret Danmark i den nye europæiske op
bygning, sagde Stehr. Men den 9. april var 
kun et begyndelsesstadium. Den tilstand, 
der den 8. april herskede i Danmark, vil 
aldrig mere komme igen. Vi ser nu - stadig 
ifølge Stehr - på firmamentet en verden, 
som vil overvinde Londons jødisk-plutokra- 
tiske system. Den 9. april er kun det første 
store vældige skridt på vejen til den ende
lige befrielse af Skandinavien fra de vest
lige demokratiers indflydelse, som er rettet 
mod Tyskland.

Det er ikke blot sårende sagt, men dybt 
illoyalt at dyrke sådanne mål under en tysk 

besættelse og at medvirke til oprettelsen af 
ulovlige militære korps i denne ånd. Hvad 
der foresvævede Stehr, var jo et Neuropa 
som også omfattede et Danmark, hvor der 
blev talt tysk til Skagen, selv om dansk 
kunne få lov til at leve ved siden af.

Der er ikke antydning af samarbejdsper- 
spektiver i disse visioner. Danmark havde 
bare at underkaste sig tyske ønsker. Efter
som Rudolf Stehr er og var dansk statsbor
ger, må man spørge, om han finder, at en 
sådan holdning var forenelig med dansk 
statsborgerloyalitet. Efter dansk mening 
var den det ikke.

Desværre kommer Rudolf Stehr ikke ind 
på hele det loyalitetsproblem, der er bag
grunden for retsopgøret. Illoyaliteten var 
ikke en opfindelse, der blev gjort efter kri
gen af danske udrensere. Ledende folk in
denfor mindretallet var allerede under be
sættelsen klar over illoyaliteten. Stehr rø
ber intet om sin egen indstilling. Rudolf 
Stehr formulerer en hyldest til føreren Jens 
Møller, der lige som modstandsbevægelsen 
var »second to none«, men rører for eksem
pel ikke ved spørgsmålet om hans grænse- 
flytningsproganda. Og Stehr var jo dog 
selv med ved det møde i Kjelstrup den 28. 
juli 1940, hvor Jens Møller - bevidnet af 
Stehr - forsikrede, at »som grænse kan der 
kun være tale om Kongeåen. Jeg ikke alene 
tror det. Jeg ved det. Køb roligt Deres flag 
og flagstænger.«

Jeg finder meget at udsætte på retsop
gøret, både selvtægten og den, der blev le
galiseret med tilbagevirkende kraft. Jeg 
har fordømt sprængningen af Knivsbjerg 
og den tyske avis, jeg har hævdet, at de 
frontfrivillige burde være gået fri for straf, 
og jeg har gjort gældende, at domstolene i 
det hele tog for lidt hensyn til de formil
dende omstændigheder, der lå i hjemmety- 
skernes tilknytning til det tyske folk. Men 
når dr. Stehr næsten udelukkende fremdra
ger skævhederne i retsopgøret og udvander 
de anklager, der blev dømt efter, så hører 
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forståelsen op. Hvorfor fortier Stehr for 
eksempel, at de domme, der overgik de 
Zeitfreiwillige og Selbstschutz, fuld ud var 
dækket af den ordinære straffelov? Hvor
for erkender han ikke, at den påståede til
ladelse fra de danske myndigheder til op
rettelsen af Zeitfreiwillig-korpset, som ty
skerne under retsopgøret gjorde et stort 
nummer ud af, var et luftnummer? Hvor
for skriver han ikke direkte og klart, at når 
Danmark i 1945 ikke var en normal rets
stat, var det, fordi tyskerne havde deporte
ret politiet og havde ødelagt det danske 
retsvæsen? Og hvorfor nævner han ikke, at 
tyskerne selv lagde en hurtig opklaring af 
deres forhold hindringer i vejen ved at 
brænde kompromitterende materiale?

Undervejs falder man ved læsningen af 
Stehrs tilbageblik over en række oplysnin
ger og betragtninger, der nok kunne fortje
ne at få en anmærkning med på vejen. Et 
par eksempler:

Side 77 undrer Stehr sig over, at Cen
trumdemokraterne ikke kunne akceptere 
Peter Wilhelmsen som folketingskandidat, 
når dog Folketinget havde kunnet akcepte
re Hans Schmidt, Oksbøl, som folketings
mand, skønt han var dømt som Zeit- 
freiwillig. Stehr ved jo udmærket, at Hans 
Schmidt blev valgt med det tyske mindre
tals egne stemmer, og det må da selv be
stemme, hvem det vil være repræsenteret 

ved. Men Peter Wilhelmsen skulde vælges 
med stemmer fra Centrumdemokraterne, 
samlet blandt de danske i Nordslesvig og i 
Kongeriget. Det er straks noget andet.

Direkte forkert er Stehrs påstand om, at 
Jens Møller før folketingsvalget i 1943, 
som Danmark havde måttet betale med et 
statskontor til det tyske mindretal, udgav 
en valgparole, der entydigt foreskrev min
dretallets medlemmer at afholde sig fra 
deltagelse i valget (så man ikke både fik 
Stehrs kontor og samtidig kunde støtte de 
danske nazisters angreb på det overvælden
de folkeflertal). Jens Møller optrådte 
tværtimod særdeles tvetydigt, jævnfør Søn
derjyske Årbøger 1951 side 68-69 og Søn
derjysk Månedsskrift 1976 side 311.

Rudolf Stehrs tilbageblik er kun i beske
dent omfang personlige erindringer, og 
hvor han havde kunnet yde værdifulde bi
drag til historieskrivningen, går han som 
katten uden om den varme grød.

Stehrs fremstilling af retsopgøret i punk
ter og underpunkter er endnu et af de tra
ditionelle forsøg på at kaste uskyldens kåbe 
over det tyske mindretal. Det kan måske 
være til nytte i den interne tyske politik at 
stive den gode samvittighed af, men denne 
specialbehandling af det tyske mindretals 
historie kan kun skade i forhold til den dan
ske omverden. Skal vi komme videre, må 
tyskerne lægge alle deres kort på bordet.

Bjørn Svensson

Fra Bov Museum

Arbog udg. af Historisk forening for Visherred, 4, 1981. Årbog.
Med påskønnelsesværdig præcision forelig
ger nu 4. hefte af årbogen: Fra Bov Mu
seum. Disse hefter må være velkomne hos 
foreningens jævnt voksende medlemsskare. 
Også i år er der særdeles afvekslende stof.

Et tidligt fundet moselig forelægges bå
de med sin fundhistorie (museumshistorie) 
og sin fortolkning. - En artikel om Pad- 
borghus viser indledningsvis den omvælt

ning, Genforeningen i 1920 kom til at be
tyde for Padborg. Den støttes her af gamle 
fotografier, men man skal være særdeles 
stedkendt for at genkende lokaliteterne.

Sidste del af afhandlingen samler sig om 
det danske forsamlingssted Padborghus. 
Takket være A. Wortman - nu æresmed
lem af foreningen - får vi en samlet beskri
velse af en af de bekendte gravhøje i sog
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net, Skreffelby, og dens nærmeste omgivel
ser.

En geologisk mærkværdighed fortæller 
R. P. Sørensen om. Mens vandskellet for 
overfladevandet ligger meget østligt i Bov 
sogn, har grundvandet sit eget vandskel 7-8 
km vestligere. Det vil sige, at overfladevan
det ved Padborg starter sin lange vandring 
ud til Vesterhavet, men kommer det dybt 
nok ned og forener sig med grundvandet, 

ændrer det retning og søger østpå. Men så 
hører vægelsindet også op og det fortsætter 
ud i Flensborg fjord. Afsnit om nogle stød
hæverter og nogle kilder afrunder denne 
afhandling om vandkunsten i Bov sogn.

I en sidste artikel giver Karl Andresen 
tilforladelige råd imod tandpine, bylder og 
vorter. De skal prøves for at kunne vurde
res.

Hans Neumann

Et sømandsliv

Peter Anholm: Sømandsliv og guldfeber. Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland. 
Skrifter nr. 54. 196 sider. III. Medlemspris 60,- kr. For ikke-medlemmer 90,- kr.
Peter Anholms mangfoldige oplevelser er 
skildret spændende og charmerende i bo
gen : Sømandsliv og Guldfeber, indbundet 
i havblåt og udgivet af Historisk Samfund 
for Sønderjylland. Forfatteren nedskrev si
ne erindringer første gang 30 år gammel og 
i ny udgave 60 år gammel, det vil sige i den 
fængslende form, bogen har i dag.

Til glæde for læseren rummer bogen per
sonregister, noter, beskrivelser af de skibe, 
Peter Anholt sejlede med på verdenshave
ne samt skitser af skibstyperne. Det er 
skam nyttigt for den sø-ukyndige, der ger
ne vil vide noget om å-stedet, når den 
15-årige Peter falder ned fra store mers og 
slår sig fordærvet, men overlever. For hvor 
højt oppe er store mers??

Storme og strandinger er en del af sø
mandslivet i sejlskibenes tid. Sørgeligt er 
det at læse om den grædende skipper og 
fartøjets endeligt efter mødet med et koral
rev udfor Venezuelas kyst. Men fornøjeligt 
er det at læse om de kronede dage, fire af 
besætningen har på en lille øde ø, hvor de 
passer på resten af lasten, indtil skipper og 
den øvrige besætning vender tilbage med et 
nyt skib.

Tørsten skal jo stilles, og der er intet 
vand på Øen, men derimod skibets last af 
vine. De fire lærer hurtigt at kende forskel 

på bedre og simplere sorter og holder sig 
derefter til de gode vine. Unge Peter mel
der intet om kaptajnens reaktion.

Mindre fornøjeligt er det at være om
bord på en skude, hvor kosten er knap, for 
ikke at sige dårlig, og skipperen galsindet. 
En sådan skipper befalede engang Peter 
Anholt at gå til vejrs og tjære træstænger 
trods voldsom søgang. Drengen var ikke 
synderlig begejstret, men adlød og tog 
hævn. Han »tabte« en pøs tjære nedover 
den hvidklædte kaptajn, hvis pæneste tilta
le var: Satans Himmelhund. Da drengen 
langt og om længe kom ned på dækket, gik 
den vilde jagt, mens Peter bedyrede sin 
uskyld. Mandskabet godtede sig, men ven
nerne advarede bagefter den foretagsom
me unge mand.

Sølivet skaber ingen millionærer. Altså 
gik Peter i land og blev guldgraver i Au
stralien. Han blev ikke millionær, men rig 
på oplevelser, undertiden livsfarlige.

En sort nat går han hjem fra venner, der 
bor i en hytte på bjergtoppen. Hans stea
rinlys i flasken går ud, men han vandrer 
trøstigt videre ad den kendte vej, snubler 
og rutscher ned ad en skråning, som han 
ved ender med en lodret klippeside i et 
stenfyldt, brølende vandfald. Hans styrt 
stoppes just ved klippekanten af en lille 

59



busk. Dens svage rødder holder besynder
ligt nok til hans vægt, og han kravler hjem 
i sikkerhed. Men går aldrig mere ud efter 
mørkets frembrud.

Denne erindring får Peter Anholt til at 
gyse endnu 40 år senere, da han hjemme i 
Fole sidder og skriver.

Nøgternt fortæller han, hvordan han al
tid tager en hurtig beslutning og altid hol
der fast ved den. Derfor rejser han ofte fra 
plads til plads, men altid for sent til at få 
stort guldudbytte. En enkelt gang var han 
dog for tidligt på den. Et selvsyn og nogle 

dages undersøgelse af forholdene er ikke 
nær så udbytterigt som held og moderne 
tiders teknik.

Den sønderjyske drengs eventyrlyst 
skaffede ham ti eventyrlige år, først som 
sømand, siden som guldgraver i Australien 
og New Zealand. Han var opvakt, lærvillig, 
hjælpsom og ærlig. Derfor fik han mange 
gode venner. Og det er egentlig sørgeligt, 
at hans velskrevne erindringer slutter med 
konstatering af, at han også er blevet 
snydt, og at utak ofte er verdens løn.

Helle Bjørn

Ribe og Sønderjylland
Ribe Excavations 1970-76, Volume I, Edited by Mogens Bencard, Sydjysk Universitets
forlag, Esbjerg, 1981, ill. 104 sider.

Ribe repræsenterer en vigtig del af Sønder
jyllands historie. Ikke alene ligger byen på 
grænsen mellem Sønderjylland og Nørre
jylland, så man ikke ved, hvortil den oprin
delig har hørt, men den tidligste Dan
markshistorie er skrevet i trekanten Ribe- 
Hedeby-Jelling, så man kan kun fryde sig 
over, at udgravningerne i Ribe hjælper til 
at kaste lys over vor ældste historie. Efter 
de store fund, der blev gjort 1970-76, måt
te man i gang med bearbejdelsen, før man 
kunne komme videre, men endnu har man 
ikke fundet bopladserne fra det ældste Ri
be, så der kan ventes væsentlige bidrag, når 
udgravningerne genoptages.

Det første bind af de videnskabelige pu
blikationer fra Ribe-udgravningerne om
fatter en indledning af udgravningernes 
samlende kraft, Mogens Bencard; desuden 
en samling af de ældste skriftlige kilders 
udsagn om Jylland og en vurdering af dem, 
givet af Inge Skovgaard-Petersen, samt en 
analyse af de mønter, der er blevet fundet 
i Ribe, og deres sammenhæng med andre 
møntfund. Forfatteren til møntafsnittet er 
museumsinspektør Kirsten Bendixen, Na
tionalmuseet.

Bogen er skrevet på engelsk, men med 

dansk resumé. De skriftlige kilder er gen
givet såvel på originalsproget som i dansk 
oversættelse i en meget værdifuld sammen
stilling.

Selve byen Ribe er første gang nævnt i 
de skriftlige kilder i Rimberts beskrivelse 
af Ansgars levned, forfattet i året 870, men 
sigtende til en begivenhed, der foregik i 
perioden 854-857. Efter en forfølgelse af 
de kristne i Hedeby, der også havde ført til 
lukning af kirken, bortjog kong Hårik jar
len og lod kirken genåbne. Under et påføl
gende møde opnåede Ansgar hos kongen 
ikke alene alle tidligere rettigheder for kir
ken, men endog kongeligt samtykke til, 
hvad der hidtil tyktes hedningene en 
skændsel, at der måtte være en klokke i 
kirken. »Ligeledes skænkede han (kongen) 
i en anden by i sit rige, som hed Ribe, en 
grund, hvorpå en kirke kunne bygges, og 
gav af sin kongelige magt tilladelse til, at 
en præst der måtte have stadigt ophold«.

På dette tidspunkt har Hedeby og Ribe 
altså hørt til samme rige, og i begge tilfæl
de var der tale om handelsbyer af et vist 
format, siden der fandtes kristne, som kun
ne bære oprettelsen af kirker.

Men udgravningerne har ført os længere 
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tilbage i tiden. De 30 sceattas, sølvmønter 
fra 700-tallet, som 1970’ernes udgravnin
ger har bragt for dagens lys, bringer Kir
sten Bendixen til den konklusion, at frisiske 
mønter har været i almindelig brug blandt 
de folk, der boede i den ældste by, hvilket 
dels vidner om en begyndende dansk mønt
økonomi, dels afslører, at landsbyen ændre
des til handelsplads eller byen Ribe i første 
halvdel af 700-tallet.

Når man sammenholder det med, at 
Danevirkes ældste voldværn mod syd er 
blevet opført i året 737, har vi konturerne 
af et dansk rige, hvis omfang vi ikke ved 
andet om, end at det efter volden at døm
me må have strakt sig langt op i Jylland. Vi 
glæder os til, at de kommende publikatio
ner fra udgravhingerne i Ribe kan kom
plettere billedet af det ældste Danmark. 
Det første bind lover godt. bjs.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

2. december: Biskop Karlheinz Stoll, Sles
vig, oplyser, at en omfattende istandsættel
se af Slesvig domkirke og især af tårnet er 
hårdt tiltrængt, men det vil kræve indsam
ling af betydelige midler, ialt ca. 7,5 mili. 
DM.

3. december: CDU-fraktionen i Husum by
råd erklærer sig indforstået med, at der 
med visse begrænsninger ydes tilskud til 
kørsel for elever, der besøger danske sko
ler.

4. december: I anledning af, at den danske 
idrætsforening »Stjernen« i Flensborg har 
skærpet optagelsesbetingelserne for nye 
medlemmer og kræver et samtidigt med
lemsskab af SSF, skriver Flensborg Avis i 
en leder, at anerkendelsen af foreningens 
formålsparagraf, der understreger, at det 
er en dansk forening, burde være tilstræk
kelig.

Undersøgelsen af en runeindskrift på en 
fibula i Gottorpmuseets samlinger stadfæ
ster, at runeskriften ikke som hidtil antaget 
stammer fra omkring år 200, men kan tids
fæstes til midten af det 1. århundrede.

5. december: I en debat om, hvorvidt bi
drag til Dansk Kirke i Sydslesvig bør op
kræves over kirkeskatten, advarer pastor 
Flemming Møller, Tønning, og fastholder, 
at der netop er brug for en dansk frikirke, 
hvor man frivilligt betaler sin kirkeskat.

8. december: CDU’s landdagsfraktion af
viser et ønske fra SPD om i hver landdags
periode at afgive en beretning om mindre
talsforholdene ud fra forfatningsmæssige 
og udenrigspolitiske hensyn.

Gennemsnitsindtægten pr. landbofami
lie i Slesvig-Holsten er fra ca. 31.000 DM 
i 1978/79 faldet til omkring 21.000 DM, 
ligesom landbrugets investeringer er faldet 
fra 33% til 27%, oplyser præsidenten for 
landbrugskammeret i Kiel, greve Johann 
Rantzau.
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9. december: Sammenligner man flertallets 
forhold med mindretallets, er det på tide at 
holde op med at omtale forholdene i græn
selandet som et modeltilfælde, selv om in
gen vil benægte, at sammenlignet med ad
skillige andre mindretal er det danske godt 
stillet, skriver Flensborg Avis i en leder.

10. december: Der vil ikke blive oprettet 
flere fællesskoler, men landet vil fastholde 
det tredelte skolesystem, oplyser undervis
ningsminister dr. Peter Bendixen i en fore
spørgselsdebat i Kiellanddagen.

14. december: Nolde-museet i Seebull kun
ne i 1981 notere 97.000 besøgende. Det 
understreges, at selv om de tyske besøgstal 
er størst, er antallet af danske besøgende 
stigende.

Det danske Spejderkorps i Sydslesvig, 
der omfatter 16 afdelinger med 350 med
lemmer, ønsker i lighed med, hvad der gæl
der for færøske spejdere, at blive interna
tionalt anerkendt. Hidtil har KFUM- 
spejderne i Danmark repræsenteret syd
slesvigerne, og man ønsker ikke at blive 
repræsenteret ved de tyske spejderkorps.

Som første forstander ved den kommen
de ungdomsskole i Ladelund er skoleleder 
Jørgen Petersen, Ladelund, udnævnt.

De tyske partier i Nibøl byråd vil kun 
drøfte enkeltbeløb men ikke en principiel 
anerkendelse af tilskud til det danske og 
frisiske arbejde.

16. december: Dansk Skoleforening vil nu 
med støtte nord fra indrette en dansk bør
nehave i den nedlagte danske skole i Ar
næs.

18. december: De dyreste jordpriser i Sles- 
vig-Holsten findes i Oldenburg med 51.573 
DM pr. ha. I den frisiske marsk ligger pri
sen på 44.306 DM pr. ha, mens den på 
gesten svinger mellem 25.959 og 26.355 
DM. På marskøerne er prisen 32.264 DM.

22. december: Aldrig har så mange menne
sker, nemlig 117 millioner, angivet tysk 
som deres modersmål. Tysk står dermed på
6. pladsen i rækken af sprogbrug. Tysk lig
ger efter engelsk og fransk som det tredie- 
største tillærte fremmedsprog, skriver 
Werner Bader i en artikel i Der Nordsles- 
wiger.

Den nylig fratrådte leder af Dansk 
Sundhedstjeneste i Sydslesvig, Fr. Win
gender, får tildelt 10.000 kr. fra Johann og 
Karo Weimanns legat.

23. december: I 1981 lykkedes det 21 
DDR-borgere at flygte til Slesvig-Holsten.

Der udbetales stadig portioner fra den 
såkaldte byrdeudligning til tyske borgere, 
der er fordrevet eller flygtet fra områder i 
DDR eller Polen.

24. december: Antallet af gårde på 15 til 
40 ha faldt i 1980 med 5% til 11.640. Sam
tidig er antallet af gårde over 75 ha steget 
med 4% til 1330. I Slesvig-Holsten drives 
endnu 32.600 bøndergårde med et samlet 
areal på 1,1 miil. ha. I 1954 var tallet end
nu 54.000 bøndergårde.

28. december: I Harreslev kommunes bud
get er afsat ialt 53.904 DM til danske for
mål foruden et byggetilskud til den danske 
skole på 10.000 DM.

30. december: I et foredrag har formanden 
for Sydslesvigsk Forening Ernst Vollertsen 
nævnt, at mens Der Nordschleswiger kan 
regne med, at ca. 80% af Bund deutscher 
Nordschlesvigers medlemmer læser bladet, 
læses Flensborg Avis kun af ca. 20% af 
Sydslesvigsk Forenings medlemmer.

Som forsinket julegave modtog Dansk 
Sundhedstjeneste 5000 DM som gave fra 
Flensborg bys sparekasse.
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Flensborg Avis beklager i en leder, at 
det heller ikke i 1981 lykkedes at opnå en 
ligestilling med den tyske flertalsbefolk
ning.

31. december: Den tidligere chefredaktør 
for Siidschleswigsche Heimatzeitung Carl 
Hagens og redaktør Ole Smith fratræder 
begge fra redaktionen af Flensborg Avis.

I en radiohilsen til landsmænd i Dan
mark siger formanden for Sydslesvigs dan
ske Ungdomsforeninger, Walter Johann- 
sen: Vi ønsker at være et levende mindre
tal, der kender fortiden, prøver at forstå 
nutiden og sammen med jer og andre håber 
at få indflydelse på fremtiden.

NORD FOR GRÆNSEN

1. december: Der Nordschleswiger afviser 
skarpt, at medlemmer af det tyske mindre
tal har deltaget i en nazistisk mindesam
menkomst i Felsted og på Knivsbjerg.

Under udgravninger på Bæk Nørremark 
ved Vojens er afdækket en hidtil ukendt 
langdysse på 15x6 m; den stammer fra ti
den omkring 3000 år før vor tidsregning.

2. december: Selv om det tyske mindretal 
ikke som parti deltager i folketingsvalget, 
opfordrer Bund deutscher Nordschleswi
ger sine medlemmer til af hensyn til de 
samfundsmæssige opgaver at gøre brug af 
stemmeretten.

3. december: Amtsborgmester Erik Jessen 
mener, at det vil være rimeligt at opføre et 
minidige ved Ballum til beskyttelse af de 
mest udsatte ejendomme. Et egentligt hav
dige vil blive for dyrt. Det pragmatiske 
samarbejde hen over grænsen bør fortsæt
te, sagde amtsborgmesteren på mødet i den 
dansk-tyske presseloge, og måske burde 
man stile efter flere orienterende møder, 

frem for at snakke om motorvej og Store
bæltsbro. F.eks. en orientering om, hvorfor 
det tyske sygehusvæsen kun koster det 
halve af det danske.

4. december: Dronning Ingrid indleder sit 
årlige besøg i landsdelen med uddeling af

• 11 rejsestipendier til unge sønderjyder.
Dronningen besøgte desuden den nye amts
gård og Rødding husholdningsskole, som 
fik en gave på 15.000 kr.

CDU-landdagsfraktionen i Kiel aflæg
ger besøg hos det tyske mindretal. Den ty
ske skole i Haderslev og Engel’s konfek
tionsfabrik besøges. Ved afslutningen med
delte formanden, Heiko Hoffmann, at 
CDU fortsat ville sikre mindretallet fuld 
understøttelse.

Folketingsmand Helge Dohrmann siger, 
at Fremskridtspartiet støtter det tyske øn
ske om et mindretalssekretariat ved Folke
tinget.

De borgerlige partier i Gråsten er sure 
over, at Gerhard Schmidt støttede valget 
af en socialdemokratisk borgmester. Hertil 
siger Gerhard Schmidt, at en nøje vurde
ring af de politiske muligheder aftegnede 
større muligheder for at varetage Slesvigsk 
Partis interesser, hvis man støttede social
demokratiet.

5. december: Også folketingsmedlem J. K. 
Hansen finder et tysk sekretariat ved fol
ketinget rimeligt, selv om der kan rejses 
kritik fra andre mindretal, herunder ind
vandrerne.

6. december: I Jylland-Posten slår tidligere 
folketingsmedlem Poul Dam til lyd for, at 
Slesvigsk Parti efter en ændring af valglo
ven, der giver alle opstillingsberettigede 
partier ret til opstilling i alle kredse uanset 
foreliggende kandidatnavne, får samme 
mulighed for derved også at trække på de 
tyske stemmer, der findes udenfor Sønder
jyllands amt.
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8. december: Sønderjyllands amt regner 
med udgifter på 1-2 mili kr. til hjælp til de 
stormflodsramte; digereparationerne vil 
yderligere koste ca. 4 miil. kr. Grænsebe
folkningen bevilger 10.000 kr. til de storm
flodsramte familier i Sønderjylland.

Ved folketingsvalget vælges i landsdelen 
for socialdemokratiet J. K. Hansen, Svend 
Taarnquist, Erik Andersen, for de konser
vative Johs. Burgdorff, for Venstre Peter 
Sønderby og Knud Ølgaard. Desuden væl
ges for Fremskridtspartiet Helge Dohr- 
mann, for Centrum-Demokraterne Carl 
Hahn og for SF Inger Harms.

9. december: 4. maj kollegierne i Åbenrå 
og Tønder får skænket 830.000 kr., som af 
direktør Kaj Lippmanns fond er givet til 
Frihedsfonden.

10. december: På Sønderborg slot indrettes 
en permanent mindeudstilling for Johanne 
Hansen, Vollerup.

12. december: Den tyske efterskole i Ting
lev udvides for ialt 9 mili. kr.

15. december: Ved en højtidelighed på det 
tyske konsulat i Åbenrå får amtsborgme
ster Erik Jessen overrakt et brev fra den 
vesttyske forbundspræsident Carl Carstens 
med tak for Erik Jessens medvirken til bed
re forståelse mellem danske og tyske.

Sønderjydsk Idrætsforenings formand 
lærer Helge Jensen forlader sin post. Der 
foreligger samtidig oplysninger om betyde
lige økonomiske vanskeligheder for SI- 
centret i Nørre Hostrup. Den konstituere
de formand Claus Christensen, Lavensby, 
appellerer til hele Sønderjyllands befolk
ning om hjælp.

17. december: Det tyske mindretal finder, 
at det nærmer sig diskrimination, at byrå
det i Tønder ikke vil støtte den tyske bør

nehave i Abild men går ind for at omdanne 
den til dansk børnehave.

19. december: Også Tinglev byråds beslut
ning om ikke at medtage den stedlige tyske 
børnehave i kommunens udbygningsplan 
vækker vrede. Der Nordschleswiger opfor
drer til en protest gennem medierne over
for denne majorisering gennem det danske 
flertal, som det tyske mindretal ikke stil
tiende kan finde sig i.

21. december: For første gang i tyve år kan- 
stateres en nedgang i Sønderjyllands ind
byggertal fra 251.013 i juli til 250.069 pr. 
1. oktober.

I amtshuset i Åbenrå afsløres et maleri 
af den nu afgående amtsborgmester Erik 
Jessen.

28. december: En undersøgelse foretaget af 
vildtbiologisk station og fredningsstyrelsen 
peger på, at det fremskudte dige har ramt 
fuglebestanden. Antallet af vadefugle er 
gået 80% tilbage.

29. december: Det tyske mindretals tidlige
re generalsekretær Rudolf Stehr mener, at 
mindretallet allerede i forbindelse med Kø- 
benhavn-Bonn erklæringerne burde have 
forudset tabet af det tyske mandat.

30. december: Årøs »Julekirke« fejrer sit 
75-års jubilæum ved en festgudstjeneste.

Ved regeringsomdannelsen udnævnes 
den hidtidige formand for den socialdemo
kratiske folketingsfraktion, J. K. Hansen, 
til trafikminister.

31. december: I en nytårshilsen peger for
manden for Bund deutscher Nordschleswi
ger Gerhard Schmidt på det skuffende re
sultat ved kommunevalget og advarer imod 
at lade nye spændinger forstyrre det posi
tive dansk-tyske forhold i Nordslesvig.
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