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Luftfoto af Rensborg med Ejderen i baggrunden

Fra Ejderens kilde til Tønning
Landsdommer Frants Thygesen, Viborg, fortæller om en kajaktur 

med to venner på Ejderen.

Hvert barn i Danmark kender navnet på Ejderen, den flod, som var 
Danmarks grænse mod syd fra vor histories gry. For at hævde den som 
rigsgrænse førtes krigen 1848-50 og derefter den ulykkelige krig i 1864 
mod Prøjsen og Østrig. Da blev Danmark tvunget til at opgive Ejder- 
politikken; men som folke- og sproggrænse var Ejder-skellet i forvejen 
gennem århundreder blevet udvisket ved den holstenske overklasses domi
nerende indflydelse i Slesvig og ved, at regeringen i København gennem 
lange tider helt urimeligt havde styret vort grænseland på tysk. Efter 1866, 
da Slesvig blev slået sammen med de tyske hertugdømmer Holsten og 
Lauenborg til een prøjsisk provins, er Ejderen ikke engang provinsgrænse. 
Den skiller dog stadig bispedømmerne Slesvig og Holsten, og først og 
fremmest har den politisk betydning som sydgrænse for det område, hvor 
dansk folkeliv hævder sig på gammel dansk grund. Men for de fleste dan
ske er Ejderen i dag kun et historisk begreb.

Floden selv, som den snor sig gennem holstenske og slesvigske egne, er 
forbavsende lidt kendt i Danmark, når man tænker på, at det for os er den
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De færreste ved, at Ejderens kilde springer en snes kilometer syd for Kiel, valgt Østersøen fremfor den lange vej til Vesterhavet, havde Danmarks- 
og at floden ved Kiel kun er fire kilometer fra Østersøen. Havde Ejderen historien måske formet sig anderledes. (Kortet lånt fra K. Muller: Die Eider)



nærmeste rigtige flod. Den er 200 km lang, og den tragtformede munding 
ved Tønning er kilometerbred; til sammenligning kan nævnes, at vort 
største vandløb, Gudenå, er 158 km lang og ved Randers 60 m bred. Ejde- 
ren afvander den nordlige sjettedel af Holsten og - sammen med bifloden 
Trene - 2/s af hele Sydslesvig helt op til få kilometer fra Flensborg. Det 
er regnrige områder, så Ejderens vandføring er stor. En dansk radikal poli
tiker, der fra Ejderdiget så over mod Ditmarsken, sagde: »Ja, dette er en 
naturgrænse, - hvis det folkelige grundlag er i orden.« Bortset fra Lim
fjorden kan ingen afgrænsning af Jylland måle sig med denne strøm 
tværs over halvøens rod.

Indtil 1948 havde jeg selv ret uklare forestillinger om den øvre Ejder 
og mente, at den kom fra et sted i Jernved, hvorfra den også ganske rigtigt 
får et tilløb. Men under et besøg hos en kending i militærregeringen, en 
skotte, der boede i sydenden af Kiel, kørte vi ad en bro over et åløb, og 
der lå en restaurant »Eiderlust.« Jeg spurgte, hvad det var for en Ejder, 
og han svarede: »That is your own old Ejder« (Deres egen gamle Ejder). 
Og sådan er det. Ejderens kilde findes nede i Holsten, over 20 km syd for 
Kiel. Ved godset Schonhagen siver vandet ud af den fede ler og bliver 
til en bitte bæk, man let kan skræve over. Den skal løbe langt, før den 
bliver kilometerbred. Først går den mod nord til den kønne Bothkamp sø 
og derfra mod vest gennem landsbyen Bissee; her ligger smukke saksergårde 
med store stråtage, og her flyder den første pram på den lille å. Ved lands
byen Briigge krydses den af en gammel hærvej ved en granitkirke, bygget 
i 1210 af grev Albert af Orlamunde, Valdemar Sejrs tro statholder i Hol
sten; ham husker vi fra Ingemanns romaner. Over broen her er Valdemar 
nok kommet både før og efter slaget ved Bornhøved i 1227, det vigtige 
vendepunkt, da danske erobringstog mod Holsten blev afløst af 5-600 års 
målbevidst holstensk pres nordpå over Ejderen ind i det danske grænse
land. De danske konger kunne ikke klare sig over for de hårde og udhol
dende holstenere (der egentlig hedder holster, nemlig beboere af skovlan
det - tysk »Holz«). Holstenske grever og riddere satte sig fast nord for 
Ejderen, - og Mellem- og Sydslesvig regeres stadig fra Kiel.

Ejderen løber under endnu en smuk, gammel bro og derefter under jern
banen Kiel-Hamburg. Her får den et tilløb sydfra, fra Einfeld sø - som 
også har afløb mod syd til Stør og Elben! - og fra søen ved det kønne og 
historiske Bordesholm. I en køn dal med Hambu rg-Kiel-vej en på vestsiden 
går Ejderen som kredsgrænse nordpå med kurs mod Kiel fjord og Øster
søen. Ved præstegården i Flintbek står et nåletræ, en slags taks, der skal 
være 1400 år gammel, måske det ældste træ i Nordeuropa. Herfra er Ejde
ren sejlbar for både, og her - 2 mil syd for den gamle rigsgrænse - findes 
de første spredte navne med nordisk præg, bl. a. en »Bondenholz« (Bonde
skov). Også navnet Kiel skal være nordisk. 3-4 km fra Østersøen falder

155 



floden ud i Schulensee. Var den fortsat herfra lige ud til Østersøen, havde 
der ikke været mere at fortælle; men just her, hvor Kiels sporvogne ender, 
drejer floden mod vest under hovedvejen for at fortsætte ud til Vester
havet, så den næsten skærer halvøen tværs over.

Lidt vest for Kiel ligger et yndigt landskab, kaldet Ejder-Schweiz. At et 
så uberørt landskab kan findes få kilometer fra en storby, virker over
raskende på en dansker. Trods alt er vi endnu ikke helt vænnet til det 
princip, at alt, som ikke direkte er tilladt, er forbudt. I Prøjsen var det 
slagord bedre kendt. Her virker det gennem den tyske byggelov. Den for
byder - uden erstatning - opførelse af andet end landbrugsbygninger og 
lignende i egentlige landdistrikter, bortset fra særlig tilladelse. Skal vi med i 
fællesmarkedet, kan denne tyske lovregel tvinge os til at indføre noget 
lignende; så må vi trøste os med, at også de frisindede englændere har måt
tet lave en sådan regel.

★

Sidste år var jeg på kajaktur ad Ejderen med to gæve sydslesvigske kam
merater - lærer Heinrich Sørensen, Drage, og Franz Wingender, Flens
borg - og vi fik da også hold i ryggen efter 4 dejlige dage med »armgang« 
ned ad floden. Vi satte kajakkerne i vandet her vest for Kiel og roede først 
gennem et sump- og sivområde, hvor man følte sig hensat til en flod i 
Afrika. Så fulgte et engdrag med bakker og skove på begge sider og med 
storke og hejrer; dem er der mange af hele vejen ned ad floden. Et sted 
måtte vi over land udenom en smuk vandmølle. Ved Hohenhude nåede vi 
den store og fligede Westensee, en sand perle i et smukt landskab. »Hude« 
betyder handelsplads; her lå i gammel tid den øverste stabelplads ved flo
den, hvorfra varerne blev bragt over land til Kiel fjord og derfra sejlet 
videre til »Østerled.« Så langt op har også vore hedenske forfædre brugt 
flodvejen. Lige syd for søen, nær ved Langenæs og Resenæs, ligger det 
69 m høje Blotenberg, et hedensk offersted med nordisk navn, med ad
gang ad to gamle, stensatte hulveje og med udsyn østpå til Kiels tårne og 
mod nord helt op i Slesvig til Hytten Bjerge. Hele egnen på begge sider af 
den gamle grænse var i oldtiden dækket af en tæt urskov, der lukkede 
den østlige del af grænsen. I Holsten hed skoven Isarnho (på nutidstysk 
»Eisernholz»). Det betyder det samme som Jern ved, navnet på den danske 
del af skoven, der dækkede halvøen mellem Ekernførde og Kiel; denne 
halvø hedder stadig officielt Dånischwohld (»Danskerskoven«). I egnen 
ved Westensee ligger flere prægtige herresæder, hvis beboere spillede en 
stor rolle i den dansk-norsk-holstenske helstat. På Deutsch Nienhof fødtes 
Frederik II’s feltherre Daniel Rantzau, og Emkendorf var hovedsæde for 
slægten Reventlow. Holstenerne kunne ikke blot være hårde i det, men 
også dygtige.
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Det er svært at løsrive sig fra Westensee - og for resten også at finde 
Ejderens udløb gennem de store sivskove. Den går mod nord under jern
banen Kiel-Rensborg og videre forbi en herregård under prægtige træer 
til landsbyen Achterwehr, hvor den passerer landevejen mellem de to byer 
og nogle morsomme, gamle bådehuse. Fra Flemhude - det betyder den 
flamske handelsplads - og nedefter har menneskene lavet voldsomt om 
på floden. Man sejler ad en idyllisk kanal parallelt med den lange Flem
hude sø. Ved kanalens nordende er der en sluse til Kiel-kanalen - med 
7 meters fald. Den modtager ikke kajakker; de må slæbes over landtangen 
ned til søen, hvorfra man kan ro lige ud i den store kanal.

Den første kanal mellem Rensborg og Kiel blev bygget af den danske 
regering og åbnet i 1784 af kronprins Frederik (VI). Den hed Ejder-kana- 
len og fulgte med små afvigelser flodens løb fra Rensborg til Flemhude sø; 
så gik den de 5 km tværs over den smalle landforbindelse mellem Slesvig 
og Holsten, Danmark og Tyskland; her minder landsbynavnet Landwehr 
(Landeværn) om en længst forsvunden grænsevold. Længst mod øst fulgte 
kanalen det lille grænsevandløb Levenså ud til Kiel fjord. Sammen med 
den nedre Ejder forbandt denne kanal Vesterhavet og Østersøen til 1895, 
da den blev afløst af tyskernes store Kieler-kanal, som fra Rensborg fort
sætter mod sydvest til Elben. Ved Kluvensiek og andre steder ligger stadig 
afskårne dele af den gamle danske kanal fredeligt og idyllisk.

★

Fra Flemhude sø går Kiel-kanalen mod vest, godt 100 m bred med skrå
ninger på begge sider. Her hjælpes man ikke af strømmen, og vestenvinden 
kan være skrap. Når store skibe passerer bagfra, må kajakroere passe på 
og dreje 120° for at møde bovvandet med stævnen; men det er spændende 
med al den trafik af tyske, nederlandske, nordiske, polske, sovjetiske og 
andre skibe. Her følger man en amtsgrænse; nord for kanalen ligger 
Ekernførde amt i Sydslesvig, gammel dansk grund. Ved Konigsforde 
var der et gammelt vadested over Ejderen; denne vej skal kong Valde
mar være kommet efter slaget ved Bornhøved. Herfra ligger den gamle 
Ejder først i en bue nord for kanalen og derefter i en bue syd for den. 
Kanalen krydser floden ved Sehested. Det samme gjorde den danske 
hær i 1813. Dengang var vi allieret med Napoleon. Vor hær var blevet 
skilt fra den franske og gik kæmpende tilbage gennem Holsten, hvor folk 
var imod Danmarks forbund med Tysklands undertrykker. Så snart hæren 
kom over Ejderen, mødte den en anden stemning; slesvigerne var som an
dre danske vrede på det svigefulde England, der havde røvet vor flåde og 
ødelagt vor søhandel. Den 10. december 1813 mødte vore folk ved Sehe
sted en overlegen svensk-russisk hær, men slog sig igennem til Rensborg.
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Det slag omtales både i »Æ bindstouw« og af løjtnant von Buddinge i 
»Genboerne.« - Foruden Sehested finder vi i denne egn af Slesvig lands
byerne Ahlefeldt, Schinkel og Lembek. Det var altså ikke alle vore hol
stenske adelsfamilier, hvis navne stammede fra Holsten; men en stor part 
af godserne i denne del af Sønderjylland var allerede fra 1300-tallet på 
holstenske hænder.

På denne strækning så vi en masse lystfiskere. Længere fremme kom 
nordfra Skirnå, der afvander Vittensø, Sønderjyllands største sø. Derfra 
til Rensborg fulgte vi igen nordsiden af det gamle Ejderløb, bl. a. ind forbi 
Borgsted, hvor en gammel borg har værnet en snævring i floden. Her går 
nu en bro over til en stump af Holsten, som Kiel-kanalen har skåret af 
og lavet til en ø. Øst for Rensborg skilles kanalen og floden. Kanalen 
går i en bue syd om byen, mens Ejderen går mod vest. Syd for floden 
ligger den store holstenske del af Rensborg med skibsværftet og den slyn
gede bro, som løfter hovedbanen højt op over kanalen; på nordsiden 
kommer først en køn skov og så forstaden Bydelsdorf med Sydslesvigs 
største industri, Carlshytte, opkaldt efter landgreve Carl af Hessen, Frede
rik VI’s svigerfar og statholder i Slesvig. Bydelsdorf havde 1946-48 dansk 
viceborgmester.

★

Så er vi inde i bunden af havnen ved den gamle Ejder-ø. Hvis sagnet 
om Uffe er rigtigt, må gamle kong Vermund under kampen havde siddet 
her nord for det gamle flodleje nær det sted, hvor Rensborgs pæne danske 
skole er bygget. Det var nok også på denne ø, at der i foråret 811 mødtes 
10 udsendinge fra den danske kong Hemming og 10 fra frankernes kejser 
Karl den Store og enedes om fred og samhandel mellem Danmark og den 
daværende Rom-union og om, at Ejderen skulle være grænse mellem de to 
riger. Det siger os noget i dag: Fred og samkvem - men her er grænsen! 
Midt på broen over den sydlige Ejder-arm mødtes i 1171 kong Valdemar I 
med Saksens stærke hertug Henrik Løve. I 1174 mødtes de her igen; 
men nu var Valdemar blevet »den Store«, og hertug Henrik søgte Dan
marks hjælp mod kejser Frederik Barbarossa, så denne gang måtte »løven« 
gå hele vejen over broen.

Ejder-øen regnedes til Slesvig og Danmark; men byen, der opstod på 
den i 1100-tallet, kom tidligt i de holstenske grevers hænder. Her resi
derede grev Gert, og byen fik lybsk ret. Siden blev Rensborg kongens by 
og rigets stærkeste fæstning; over sydporten sad fra 1539 til 1806 Ejder- 
stenen med teksten: Ejdora Romani Terminus Imperii (Ejderen, det tysk
romerske riges grænse). På paradepladsen syd for Ejderen startede prinsen 
af Nør oprøret i 1848; men på den forudgående stænderforsamling havde 
to talsmænd for Slesvigs jævne befolkning sagt fra, typisk nok en bonde 
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SKIBSNAGLER I EJSBØL MOSE

Ejsbøludgravningerne er gået ind i den ottende og sidste sæson. På falderebet har mosen imidler
tid vist sig at rumme endnu en overraskelse, idet udgravningsholdet ganske uventet har fundet 
henved hundrede jernnagler på et ganske lille område. Naglernes form og antal fik museums
inspektør Hans Neumann til påny at tænke på Nydambåden. Adskillige genstande i Ejsbøl 
minder om tilsvarende fund i Nydam Mose, og naturligvis har tanken om at finde rester af et 
skib i Ejsbøl ikke været fjern. På den anden side har der været den forskel mellem de to fund, 
at alt træ manglede i Ejsbøl, fordi krigsbyttet var blevet brændt, hvorfor forventningen om at 
finde et skib var lille.

Som billedet viser, har jernnaglerne et rundt, svagt hvælvet hoved i den ene ende og en 
nitteplade i den anden, og det er interessant, at disse nitte plader har ganske samme rhombiske 
facon, som der er spor af i Nydambåden. Denne overensstemmelse skyldes sikkert fælles hånd
værkertraditioner.

Langt de fleste af naglerne er 5-6 cm lange og har været brugt til at nitte bordplankerne 
sammen med i den klinkbyggede båd, mens nogle få, over dobbelt så lange nagler, formodentlig 
har fæstnet bord plankerne til stævnen. Et par jernbeslag er endnu uforklarlige, men kan måske 
efter nærmere undersøgelse give yderligere oplysninger om skibets indretning

fra Haderslev amt og en købmand fra Flensborg, - og i 1947 stemte over 
Vé af Rensborgs indbyggere dansk. Ejder-øen er nu landfast både mod syd 
og nord. En del af den sydlige flodarm ligger som voldgrav syd og vest for 
den gamle bykerne, der nok er værd at se på med Mariakirken, det gamle 
rådhus og meget andet. I den nordlige arm var der til 1937 en sluse mellem 
øvre og nedre Ejder; nu må man V2 km over land, inden man kan fort
sætte ned ad floden.

Den glider 30-40 m bred under den ny bro, der fører Europa-vej 3 ned 
til den store kanaltunnel. Titusinder af danske bilister farer over den; 
kun få af dem tænker på, at her er vor gamle grænse, og selv de aner
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næppe, hvor fredeligt og dejligt der er blot 1 km nede ad floden. Det har 
de for travlt til. Den store flodtrafik op til Rensborg er en saga; ligeså 
færdslen ad den jyske hærvej, der krydsede Ejderen nær Fokbæk ved de 
såkaldte »Svenskeskanser.« Men derefter løber floden nogle kilometer 
parallelt med kanalen, kun skilt fra den ved en strimmel land med en vej 
på, og her ser man det ene store skib efter det andet på vej gennem landet. 
Så fjerner floden sig fra kanalen i store sving. Lader man sig glide med 
strømmen, kan man komme helt tæt på en sky hejre i sivkanten eller på 
en stor fisk i overfladen. De lave diger hæmmer udsynet over de vældige 
engdrag; men man kan forestille sig, at her var en uoverstigelig natur
grænse i gammel tid, da floden løb frit gennem vidtstrakte sumpe.

Her i Hohn herred er det gamle tilhørsforhold til kongen ikke glemt. 
De første valg efter 1945 viste en stærk dansk-slesvigsk bevidsthed; i 
Hamdorf holdtes i 1947 dansk årsmøde med 1.000 deltagere, og Vester
mølle har en lille dansk skole. 17 km i luftlinje sydvest for Rensborg 
ligger ganske ensomt en lille gård, Wittenbergen. Lige efter den runder 
man Slesvigs, Jyllands og det gamle Danmarks sydligste punkt, en del syd
ligere end Gedser og 400 km fra Grenen. Her ned til gjaldt Jyske Lov fra 
1241 til 1900, - og her flyder smukke nøkkeroser på vandet, et dejligt syn 
ved solnedgang, mens man nikker til Jyllands sydligste beboere, kraftige 
rødbrogede stude. Lidt vestligere forbindes floden med Kiel-kanalen ved 
en kort tværkanal. Her teltede vi, og om natten slog en bekkasin sine slag 
over os med den sære brægende lyd, som i Ejdersted har skaffet den navnet 
»himmel-ged.«

★

Nu går Ejderen mod nord med Ditmarsken til venstre. Over vældige 
enge ser man til begge sider ind til fjerne gest-højder med bebyggelse og 
småskove. Hamdorf kirkes spir tjener som sømærke for flodtrafikken i 10- 
20 kilometers afstand. Ved Leksfærge, hvor vejen Rensborg-Heide kryd
ser, er der nu bro og sluse. Her skal for alle fartøjer - også kajakker - op
gives skibets kaptajn og styrmand samt navn, hjemsted og dybgående; det 
var for os 12-20 centimeter. Denne del af Hohn herred blev i 1700-tallet 
opdyrket af de indkaldte kartoffeltyskere ligesom Alheden ved Frederiks 
og andre øde strøg på halvøen. De fleste nybyggere blev dog skuffede og 
drog bort, og deres gårde blev overtaget af slesvigere; men her som i Midt
jylland minder landsbyernes »fyrstelige« navne om den danske regerings 
indsats.

(fortsattes)
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Østergade 19. Ejendommens areal er 130 m~ og anskaffelsessummen ca. 16.000 kr. Håndv  arker - 
udgifterne anslås til ca. 80.000 kr., men når restaureringen er tilendebragt, vil bygningens 
kvalitet vare første klasses. Så melder spørgsmålet sig: Hvem skal ad åre bo i det smukke hus?

FONDET TIL BEVARELSE
AF GAMLE HUSE I TØNDER

af Hans-Iver Toft

Selve tanken om bevarelse af kulturelt værdifulde huse, husrækker og 
gadebilleder er ikke ny, men efter krigen er den dukket op hyppigere og 
mange forskellige steder - mest dramatisk vel nok i Warszawa og andre 
storbyer i Østlandene, der genopbygger de centrale pladser helt fra grun
den med minutiøs omhu.

Men også rundt om i Danmark har man taget problemet op, f. eks. i 
Mariager, Ålborg, Randers og Haderslev.

I kraft af sin gedigne bykerne med fornemme huse i hovedgaden og 
mange smukke gamle småhuse i sidegaderne, indbød Tønder til, at man 
også her tog opgaven op. Efter drøftelser til forskellig side udsendtes til 
en række personligheder i byen denne indbydelse:

Denne henvendelse til en kreds af byens borgere fremkommer i det håb, at 
også De vil have interesse i at medvirke ved bevarelsen af de gode gamle huse 
i Tønder.
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Efter samråd med bl. a. magister Langberg fra Det særlige Bygningssyn og arki
tekt Engqvist vil der blive gjort et forsøg på at danne et selskab med det formål 
aktivt at gå ind i arbejdet for bevarelsen af de værdifulde gamle huse med råd
givning og eventuelt økonomisk støtte.

Forbilledet kunne måske være et aktieselskab med samme formål dannet i 
Mariager. Dette selskab har i sin korte levetid haft afgørende betydning for 
bevarelsen af de smukke gamle huse i gadebillederne og for borgernes indstilling 
til bevaringsproblemerne.

Magister Langberg har velvilligst lovet at komme til Tønder tirsdag den 29. 
maj for at fortælle om arbejdet i Mariager, men især om hvad et tilsvarende 
selskabs hovedopgave måtte være i Tønder, hvis huse Nationalmuseet har inter
esseret sig for i en årrække.

Det er mit håb, at jeg må regne med Deres tilstedeværelse ved dette orien
terende møde med så vigtig en sag på dagsordenen. Borgmester J. J. Paulsen og 
amtmand, dr. jur. T. Haarløv har lovet at komme tilstede.

Mødet finder sted den 29. maj kl. 20 i byrådssalen, som velvilligst er stillet 
til rådighed.

Med venlig hilsen
Hans-Iver Toft.

Den 29. maj mødtes i Tønder byrådssal:

Borgmester, bankdirektør J. J. Paulsen, amtmand, dr. jur. T. Haarløv 
og frue, ingeniør Carl Jensen, overlæge Kr. Kiil-Nielsen, arkitekt Vald. 
Carstensen, arkitekt P. J. Petersen, bankdirektør Munch-Knudsen, læge 
T. Vest Hansen, konsulent Fr. Andresen, adjunkt K. Fanø, direktør H. 
Riggeisen, Vidågade, organist Melby og frue, seminarierektor, dr. theol. 
A. Nyholm, advokat J. U. Lersey, politimester E. Bøving, kontorchef Lud
vig Nielsen og bygmester J. Wiese,

mens følgende indbudte var forhindret:

Overlæge J. Hein og frue, seminarielektor, dr. phil. Sig. Schoubye, 
motorsagkyndig O. Jensen, rektor A. Feilberg Jørgensen, installatør Sv. 
Kirchheiner og frue, landmand Christian C. Lassen, Neustadt 13, Flens
borg, fuldmægtig Ib Nielsen og arkitekt Thaysen, Kolding.

Sommeren 62 førte ikke til de store fremskridt, men i løbet af efter
året nåede det den 29. maj nedsatte arbejdsudvalg efter forhandlinger med 
borgmester J. J. Paulsen og kontorchef Ludv. Nielsen frem til et forslag 
til vedtægt, der blev vedtaget af Tønder byråd den 14. december 1962.

Vedtægter for Fondet til bevarelse af gamle huse i Tønder.

§ 1. Fondet til bevarelse af gamle huse er en selvejende institution med hjem
sted i Tønder.
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Den er å sit Højeste, 
sa e mand om e Lus, 
da gik den å e Hat

(Mundheld fra Sundeved)

§ 2. Fondets formål er, som navnet angiver, at virke for bevarelse af gamle 
huse og gadebilleder i Tønder by.

Fondet kan i dette øjemed såvel selv erhverve og drive fast ejendom m. v. som 
yde støtte, økonomisk og ved råd og dåd, til foreninger og institutioner og 
private personer.

§ 3. Fondet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 udpeges af »Det 
særlige bygningssyn«, 3 af byrådet, 1 af museet, medens 2 udpeges af de først
nævnte 5.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Hvervene er ulønnede.
Bestyrelsesmedlemmerne bør normalt udpeges for samme periode som den nor

male 4-årige byrådsperiode.

§ 4. Bestyrelsen afgør indenfor rammen af disse vedtægter endeligt alle spørgs
mål vedrørende fondets virksomhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
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Denne afgørelse træffes, når ikke andet er bestemt i vedtægterne, ved simpel 
stemmeflerhed, således at i tilfælde af stemmelighed formandens stemme gør 
udslaget.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning 
af et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

For bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstede
værende medlemmer.

løvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, såvel fast som til løsning af enkelte 

opgaver.

§ 5. For fondets forpligtelser hæfter alene fondets formue, der søges tilveje
bragt ved bidrag og tilskud fra private og offentlige myndigheder.

§ 6. Fondet tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.
Til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom og til optagelse af lån, med 

eller uden pant, kræves dog underskrift af mindst 4 af bestyrelsens medlemmer.

§ 7. Fondets regnskabsår er fra 1. april-31. marts.
Bestyrelsen antager en af byrådet godkendt revisor, og årsregnskabet indsendes 

med bestyrelsens underskrift og revisors påtegning og efter forudgående godken
delse af Tønder byråd inden hvert års 1. juli til »Det særlige Bygningssyn«, der 
deciderer regnskabet.

§ 8. Til ændring af disse vedtægter eller til fondets opløsning kræves, at 
mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af fondets frivillige opløsning skal de midler, der måtte være i 
behold, efter at alle forpligtelser er dækkede, stilles til rådighed for »Det sær
lige Bygningssyn« til løsning af opgaver i Tønder by.

Dermed kunne arbejdet på at skabe bred interesse om fondet og det 
økonomiske grundlag begynde. At der var en sådan interesse, bevistes alle
rede den 29. november 1962 ved dr. phil. Sig. Schousbyes lysbilledfore- 
drag, hvortil tilstrømningen var så stor, at det kneb for tilhørerne at få 
plads i den lille sal på »Tønderhus.«

Indbydelsen til foredraget lød således:

Gamle huse i Tønder.
Lysbilled for edrag ved museumsinspektør, dr. phil. Sig. Schoubye torsdag den 
29. november kl. 20 på Tønderhus, lille sal. Gratis adgang.

Fondet til bevarelse af gamle huse i Tønder.

Da først fondets styrelse var valgt, sendtes en henvendelse til alle hus
stande i Tønder:

Tønder, den 1. marts 1963.
En kreds af borgere i Tønder, et arbejdsudvalg bestående af arkitekt V. Car- 

stensen, amtmandinde I. Tryde Haarløv, advokat J. U. Lersey, direktør H. Rig
geisen, lektor, dr. phil. Sig. Schoubye og apoteker, dr. pharm. H.-I. Toft har
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arbejdet med oprettelsen af et fond, hvis formål skulle være at yde støtte til 
bevarelse af værdifulde gamle huse og gadebilleder i Tønder.

Fondets midler tænkes især anvendt til køb af gamle, mere eller mindre for
sømte ejendomme, som sagkundskaben mener bør bevares. Ejendommene skal her
efter sættes grundigt istand og forsynes med moderne tekniske installationer, 
hvorefter de søges solgt bedst muligt.

Arbejdet skal foregå i nøje kontakt med »Det særlige Bygningssyn«, der alle
rede har vist sagen sin største interesse.

Der er godkendt vedtægter for fondet, som skal være en selvejende institution, 
der ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvori byrådet, museet og »Det særlige 
Bygningssyn« er repræsenteret. Til den første bestyrelse er valgt, af byrådet: 
direktør Jens Petersen, ingeniør Carl Jensen og bygmester J. D. Wiese; af museet: 
lektor, dr. phil. Sigurd Schoubye; af »Det særlige Bygningssyn«: apoteker, dr. 
pharm. H.-I. Toft (formand) og af de fem ovenstående: amtmandinde Inger 
Tryde Haarløv og advokat H.-J. Hansen.

Fondets midler vil blive søgt tilvejebragt ved indsamling, dels hos offentlige 
institutioner, men især hos private.

I betragtning af den interesse, De må formodes at have i det formål, hvortil 
fondet søges tilvejebragt, tillader vi os herved at rette en henvendelse til Dem 
om at støtte sagen med et bidrag, som vil kunne indbetales i byens pengeinstitu
tioner til »Fondet til bevarelse af gamle huse i Tønder« eller til postgirokonto 
nr. 12 39 63 (girokort vedlægges).

Såfremt De måtte ønske det, kan Deres eventuelle bidrag indbetales over en 
•flerårig periode. I så fald bedes hoslagte blanket tilbagesendt til fondet, adr. 
apoteker Hans-Iver Toft, Tønder, med oplysning om det samlede bidrags stør
relse samt om betalingsperioden.

Der er indsendt andragende til skattedepartementet om, at bidrag, der ydes 
til fondet, godkendes som fradragsberettigede på selvangivelsen efter de derom 
gældende regler. Denne godkendelse forventes givet for bidrag, der ydes i 1963 
og fremefter.

P. b. v. Hans-Iver Toft, formand.

Ovennævnte opfordring er på forhånd anbefalet af følgende:
Amtmand M. J. Clausen, Holbæk; rektor Feilberg Jørgensen, Århus; rigs

tikvar, professor, dr. phil. P. V. Glob, København; rektor Johs. Hoffmeyer, 
Grenå; arbejdsmand Svend Larsen, formand for Arbejdernes fællesorganisation i 
Tønder; professor, dr. phil. Niels Nielsen, København; borgmester, bankdirektør 
J. J. Paulsen, Tønder; direktør H. Riggeisen, formand for Tønder handelsstands
forening, rektor Knud Fanø, Duborgskolen, Flensborg; generalkonsul, professor, 
dr. phil. Troels Fink, Flensborg; amtmand, dr. jur. Tyge Haarløv, Tønder; ma
gister H. Langberg, Det særlige Bygningssyn, København; bankdirektør H. Munch- 
Knudsen, formand for Tønder turistforening; seminarierektor, dr. theol. A. Ny
holm, Tønder; vulkanisør A. Rasmussen, formand for Tønder håndværkerfor
ening; professor, dr. phil Steffen Steffensen, København; viceborgmester S. A. 
Ørneborg, Tønder.

Samtidig støttedes tanken ved, at Landsarkivet udstillede Tønder-doku
menter i Tønder museum 7.-10. marts 1963.
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Tønder, den 22. februar 1963.
Landsarkivet i Åbenrå arrangerer - med Tønder bys tilladelse - en udstilling 

af byens arkivalier på Tønder museum.
Udstillingen åbner den 7. marts 1963 og vil være tilgængelig til og med 

11. marts.
For at denne usædvanlige lejlighed til at stifte bekendtskab med århundred

gamle pergamenter, privilegier, håndværkerlaugsbreve m. v. på de originale pa
pirer skal kunne give de rigtige pædagogiske resultater nu og på længere sigt, 
har landsarkivar P. K. Iversen fra Åbenrå ment, at det var af uvurderlig betyd
ning til udstillingen at fremstille et katalog med grundige beskrivelser.

Dette ønske afføder denne henvendelse om at sikre nævnte katalog ved at 
tegne en annonce for 25 kr.

Ovennævnte tiltrædes af borgmesteren i Tønder.
Borgmesterkontoret, Tønder købstad.

J. J. Paulsen.

På åbningsdagen var der hjemstavnsaften på Tønderhus - gamle huse 
- gamle slægter - med indlæg af amtmandinde Haarløv, landsarkivar 
P. Kr. Iversen, dr. Rasch, viceskoleinspektør W. Christiansen og under
tegnede. (Kataloget til udstillingen blev betalt via annoncer fra de hand
lende; overskud ved salget blev ca. 685,- kr., som alle er tilgået fondet).

★

Pr. 1. april 63 købte Fondet huset Østergade 19 med grundig istand
sættelse for øje. Man håber at få begyndt herpå i sommeren 1963; tegnin
ger er udarbejdede.

Indsamlingen har haft medvind, idet der ultimo maj 63 er tegnet ca. 
36.000 kr. (Tønder Sparekasse har bevilliget 10.000 kr. over en årrække 
og byens banker i alt 12.000 kr.) og Tønder byråd har bevilliget 40.000 
kr., når der er skaffet 60.000 kr. fra anden side, et incitament, som styrel
sen forhåbentlig kan leve op til i løbet af kort tid.

Ved turistsæsonens indledning er der rettet særlig henvendelse til Tøn
ders handlende og håndværkere, idet fondens styrelse går ud fra, at just 
disse borgere vil forstå den turistmæssige værdi på langt sigt af bevarings
bestræbelserne.
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Planche fra en af de senere modelbøger fra en hollandsk flise fabrik. (Brd. Raveste jn i Westraven 
ved Utrecht, som omkring århundredskiftet samarbejdede med Tichelaar i Makkum og van Hulst 
i Harlingen, to af de fabrikker som beherskede eksporten til Slesvig gennem tohundrede år). Man 
bemarker, at der op til nyeste tid er fremstillet fliser på grundlag af de gamle skabeloner og 
efter ganske samme metode som tidligere, hvad der vanskeliggør datering. Langt de fleste fliser 
i handelen er af meget ny herkomst, og det vil i denne forbindelse sige knap 100 år gamle.

Fliser som ballast
Skønt der i århundredernes løb er fremstillet mange hundrede millioner 

fliser, er de gamle vægprydelser i dag ved at være sjældne

Det er ikke helt nemt at finde den tidligere bagermester Carl Brodersens 
hus i Hjerpsted - kringlen, bagernes kendetegn, er blevet udskiftet med 
fliser, som pryder det hvidmalede rækværk om den grusede gård, og 
fliser er nu knap så iøjnefaldende som en vajende, forgyldt kringle. Men 
nok så kønne.

Inden døre er der fuldt af smukke ting, ældre og yngre, og man må 
give værten ret, når han påstår, at han er en dårlig antikvitetshandler: En 
rigtig antikvitetshandler sælger nemlig de gode ting og fylder hjemmet op 
med de mindre gode, men Carl Brodersen kunne ikke nænne at skille sig 
af med det bedste. I de rigt udskårne skabe, som er hans fars værk, gem
mer sønnen mængder af hovedvandsæg, smukke drikkeglas, mere end hun
drede år gamle kopper i alle tænkelige farver og former, hver ting med sin 
historie. Ovenpå skabe og store og små kister står og ligger et skønsomt ud- 
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valg af antikke brugsting, og på væggene hænger fade og fliser. På en 
eller anden måde er det lykkedes at få denne forvirrende mængde enkelt
ting til at danne et hyggeligt hele - det eneste, der bryder helheden, er den 
kyndige samlers forkærlighed for cigaretter; de gamle merskumspiber på 
pibebrættet får lov at passe sig selv, mens Carl Brodersen får ild på en 
ny cigaret og er parat til at dele ud af sin viden.

- Er det håbløst at give sig til at samle på fliser i dag?
- Slet ikke, nej, nej, hvis man vil give prisen, kan man godt få en fin 

samling. Antikvitetshandlerne har mange. Men man kan jo ikke mere gå 
ud på gårdene og gøre fund. Det er sket.

- Hvad koster en flise?
- De billigste, vasefliserne, skal man vel give en 7-10 kroner for, mens 

en flise fra midten af det 18. århundrede kan fås for omtrent 25 kroner. 
De polykrome*) fliser går nemt op i en hundredekroneseddel, men de er 
svære at få fat i. En samler skal være opmærksom på efterligninger. En 
bonde kan blot lægge flere grise til, men en antikvitetshandler kan ikke 
blive ved med at gå ud og hente mere af det, der er efterspørgsel efter, og 
så kommer fiduserne. Værs’go’, siger han, søg selv ud! og den, der ikke 
ved bedre, finder i flisedyngen de pæne hele, som nok er nye, mens de 
skårede gamle får lov til at ligge. Spørger man, aner sælgeren ikke, om det 
er gamle eller nye fliser. Den uerfarne kan også komme ud for at skulle 
betale første klasses priser for anden klasses fliser. Men der er jo også 
hæderlige sælgere.

- Kan De altid se forskel på gammelt og nyt?
Han ler: Ih, nej, vi kan da også hoppe i vandet med klæderne på. Jeg 

har fire fliser med ryttere på - jeg tror bestemt, der er noget galt ved de 
fliser, tegningerne, selve flisen, det hele, men jeg ved det ikke med sikker
hed. Jeg har også engang købt seks polykrome fliser til 70 kroner stykket 
- jeg fandt senere ud af, at de tre var så nye, som var de lavet i går. Det 
er oftest en følelsessag. Der er hollandske efterligninger, lavet efter de 
gamle opskrifter, som kan narre enhver. 10-15 år gamle efterligninger er 
lette at kende, de er femten centimeter i kvadrat, mens de originale fliser 
kun er godt tretten - nu laver de målene rigtige. Og så sværter de dem 
med kalk bagpå. Vil man samle på fliser, må man først læse noget om 
dem, så man kan blive lidt klogere på, hvad man skal kigge efter.

- Begyndte De med at læse i tykke bøger?
- Nej, nej, jeg havde slet ingen forstand på de dele, da jeg begyndte 

for fyrre år siden. Det var gamle apoteker Toft, han sagde til min far: 
Du skal samle kister og skabe til museet. Og til mig: Du får den opgave 
at skaffe en flisesamling! Så kørte jeg af sted. De første købte jeg i Sdr.

*) mangefarvede

168



Vil man samle på fliser, gør man klogt i at specialisere sig. 
Nogle samler på dyrefliser, enkelte udvalger endog et bestemt 
dyr, f. eks. en elefant og interesserer sig kun for dette ene 
motiv -

Sejerslev, det var Fanøfliser med blomsterpotten, og der var nok at 
hente af - de havde dem stående i kasser på loftet på alle gårdene, og 
jeg gav 15 øre stykket. Folk hørte, at jeg købte fliser, og en dag kom der 
en slagterbil fra Tønder, og manden kom ind til mig: Du handler med 
fliser? Jo, det gjorde jeg. Jeg har fyrre omme i vognen. Vi gik om og kig
gede, det var dejlige polykrome fliser, men det anede jeg ikke. Han ville 
ha’ en krone for stykket. Dem vil jeg sgu ikke købe, sa’ jeg, jeg gi’r 
ellers 15 øre. Men vi blev enige om 25 kroner for dem allesammen. Så 
hoppede han rundt: Nu har jeg tjent en god dagløn - jeg har købt dem for 
en pølse. Nu skal jeg hjem og ha’ en god frokost.

Jeg var bange for at få skældud, for jeg anede jo ikke, hvad det var, 
jeg havde købt, men jeg tog da ind til Toft med en halv snes stykker. Så 
siger han: Jeg aner ikke, hvad det er - du kan få besked i morgen. Dagen 
efter sagde han: De fliser er noget af det skønneste skønne, hvor har du 
fået dem fra? Så måtte jeg hjem og håbe på, at slagteren skulle komme 
igen. Det gjorde han. Jo, han havde fundet de fliser i en stak sten nord 
for en gård i Emmerlev, hvor der boede en gammel kone. Men der var 
ikke flere fliser i den stak. Vi tog alligevel af sted med det samme og 
fandt de fliser i alle gårdene. Mærkeligt, at de kun er fundet der og ikke 
andre steder. De sad enkeltvis imellem de andre, og når vi købte dem, 
byttede vi dem ud med fliser, der passede til de andre i væggen.

Jeg beholdt en halv snes af de fliser, og en dag kom sagfører Hertz fra 
Kolding ind, og jeg viste ham dem. Hvad skal du ha’ for dem? Syv kroner

- mens andre foretrakker de mange smukke fliser med skibs
billeder; der er så mange variationer af denne flise, at man 
skal beregne god plads, hvis man vil have flåden fuldtallig. 
(Fra Dingeman Korf: Kakler) 
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stykket, sa’ jeg. Jeg tager dem alle, svarede han. Du godeste, tænkte jeg. 
Nu er de fliser kommet tilbage til Tønder - de er med i den flisesamling, 
museet har fået, og det er jeg glad for. Men dengang begyndte priserne at 
gå op, for han vidste besked om, hvad fliser var værd.

- Og den, der begynder i dag, bliver det dyrt for.
- Ja, nogle samler jo blot til et flisebord - det er jeg nu ikke nogen stor 

elsker af, især ikke, hvis det er bibelske fliser, men man kunne gøre som 
amtsrevisor Christensen i Tønder — han har een flise af hver slags hængen
de indrammet. Det er ikke uoverkommeligt, hverken pladsmæssigt eller 
økonomisk.

- Hvor mange flisemønstre er der mon?
- Det er ikke godt at vide - jeg finder stadig nye selv.

★

Med udgangspunkt i Carl Brodersens bemærkning om, at man skal læse 
om fliser for at blive klogere, før man handler, er det rimeligt at omtale 
to nylig udkomne bøger på dette specielle felt, en dansk og en tysk: Dinge- 
man Korf: Kakler (C. A. Reitzel) og Hans Werner Jessel: Fliesen Bilder- 
buch (Chr. Wolff, Flensborg).

Den danske, der er oversat fra hollandsk, er ikke så smukt udstyret som 
den tyske; til gengæld er den nok så instruktiv og derfor af størst interesse 
for den, der ikke ved noget om emnet. Den tyske, der giver en oversigt 
over de flisemotiver, som i det 18. og 19. århundrede nåede frem til de 
vestslesvigske egne fra Holland, er forbilledlig med hensyn til udstyr og 
reproduktioner, et dejligt værk at tage i hånden. I de to bøger fortælles 
nogenlunde ensløbende om flisernes tilblivelsesproces og anvendelse.

Kunsten at brænde fliser kendtes allerede i det gamle Persien og Ægyp
ten; den bredtes med araberne til Middelhavsområdet, for endelig at nå til 
Holland i det 16. århundrede. Her fandtes velegnede lersorter i rigelig 
mængde, og hollændernes sans for renlighed betød et indenlandsk marked, 
der kunne danne basis for en eksport, som fandt afsætning i det meste af 
Nord- og Vesteuropa, men som forøvrigt også fulgte de hollandske over
søiske handelsveje. Danske søfolk, der havde været forhyret med hvalfan
gerbådene, købte fliser til gaver, og de mindre skibe, der sejlede i kystfart 
langs Vesterhavets bredder, tog fliser med som ballast, og den voksende 
velstand tillod, at man ligefrem tapetserede husene med fliser; særlig i mar
sken og på vadehavsøerne var man glade for denne vind- og regntætte 
vægbeklædning. Det tætte var imidlertid ikke udelukkende en fordel — de 
kolde vægge betød kondensvand i uønskede strømme ned ad fliserne; selv 
om man så vidt muligt undlod at vaske gulvene for ikke at forhøje luftens 
fugtighed unødigt, luftede man heller ikke meget ud dengang, og resultatet 
var, at man måtte anlægge små rendestene langs væggene for at lede van
det bort. Disse rendestene kan endnu af og til ses i gamle huse.
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De større flisebilleder er sammensat af fra tolv og op til hundrede eller endnu flere fliser, og de 
ukendte kunstneres motivvalg var meget alsidigt. De to papegøjer her er malet i stærke farver, 
brystfjerene er lysende gule, svingfjerene hvid-brun-grøn-gule, mens de lange halefjer er grønne. 
Rødt mangler desværre på flisemalerens palet. De eksotiske fugle sidder i et par fantasitræer med 
et højst borgerligt landskab som baggrund. (Fra Hans Werner Jessel: Fliesen Bilderbuch)

For børnene gjorde flisevæggene det ud for æventyrbøger, og de fliser, 
som frosten sprængte itu i skumringen, menes at have virket meget befor
drende på befolkningens fantasi - mangen god spøgelseshistorie har sit ud
spring i disse uforklarlige lyde.

Der er i årenes løb produceret et antageligt antal fliser. Een brænding 
gav 20-30.000 fliser og tog en ugestid. Med rimelig hensyntagen til kassa
tionsprocenten må hvert brænderi have kunnet fremstille mellem en halv 
og en million fliser i årligt gennemsnit, og det skete år efter år århundreder 
igennem. Korf oplyser, at antallet af nye flisemønstre, der årligt blev frem
stillet gennem hele det 17. århundrede, sagtens kan tåle sammenligning 
med det antal nye tapetmønstre, der hvert år kommer frem på markedet i 
vor tid. Sammenligningen, der antagelig gælder Holland, giver et begreb 
om det utal af flisemønstre, man kan møde.

Bestemmelsen af en flises alder er ofte vanskelig; det er meget sjældent, 
den er udstyret med årstal, men de vekslende moder i påklædning, den 
vekslende farvesmag, ja, selv tekniske opfindelser, f. eks. hjuldamperens 
fremkomst, hjælper til rigtig datering. Også flisens størrelse og tykkelse 
varierer noget gennem tiderne, ligesom lermassens sammensætning påvir- 
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kedes af politiske forhold - i krigstid mangler tilsætning af engelsk ler i de 
hollandske fliser, som derfor i perioder skifter karakter.

Omkring år 1800 ebber den hollandske eksport af fliser til Danmark ud, 
men til gengæld begynder en række fabrikker i Slesvig og Holsten at frem
stille keramiske fliser, mest kendt er vel Kellinghusen.

Når »B. A.« i en efterskrift i den danske udgave af den hollandske bog 
hævder, at ordet »kakler« har vundet hævd i det danske sprog som beteg
nelse for alle brændte lerfliser med glasur, er det ikke rigtigt. Bogen burde 
have heddet FLISER, ikke KAKLER. Forskellen på ovn-kakler og væg
fliser er klart defineret i Jessels bog: Den første er dækket af blyglasur, 
der lader lerets brunlige farve skinne igennem, den andens overflade består 
af en uigennemsigtig tinglasur, og der er ingen grund til at blande kakler 
og fliser sammen. ibs.

Et kræmmerhus frugter over Flensborg

Lederen af det flensborgske teater- og 
musikarkiv, dr. Klaus Witt har udsendt 
en bagatel om slesvigske barokspil. Ba
gatellen befatter sig ikke med egentlige 
studier i baroktidens teater, men be
skriver og gengiver forskellige doku
menter, der findes opbevaret i teater- 
og musikarkivet.

• Det drejer sig i hovedsagen om ori
ginalmanuskripter til dramaer - eller 
måske bedre »stykker«, der har været 
opført i Flensborg af omrejsende tea
tertrupper. Enkelte af de omtalte og i 
brudstykker gengivne manuskripter er 
dog forfattet af lokale »digtere«, det 
gælder bl. a. »Die zum Thron erhobene 
Weisheit«, et dramatisk hyldestdigt op
ført i anledning af den dansk-norske 
enkedronning Sophia Magdalenas fød
selsdag d. 28. november 1758. Værket 
er tilegnet »dem Kammerherrn, Ober- 
stallmeister, Generalmajor, Obristlieute- 
nant und Chef iiber die Königliche 
Leibgarde zu Fuss, Ritter vom Dane- 
broge und Exzellens hochgebohrnen 
Herrn Herrn Friedrich Ludwig Grafen 
von Dahnenskiold Laurwigen«, og da

dette høje kreatur var til stede ved pre
mieren, blev han hyldet i lige så pate
tiske og svulstige vendinger som salig 
Sophia Magdalena. Ved gennemlæsnin
gen kommer man uvilkårligt til at tæn
ke på de tekster, der anvendes i nuti
dens reklamekampagner. Blot er tonen 
mere naiv, og det er skrevet for nogle 
århundreder siden, derfor reagerer man 
på en lidt anden måde og finder det 
hele ganske pudsigt og rørende.

Snurrigt virker også »Der von Him
mel selbst bestätigte Sitz des Friedens«, 
hvor der i de indledende regiebemærk- 
ninger hedder: »Bey Eröffnung der 
Gardine siehet man eine anmuthige 
Gegend mit 6 illuminierten Pyramiden. 
1. Präsentiret sich das Himmels-Auge / 
nebst einen Cornu Copiae (kræmmer
hus), das allerhand Früchte aus den 
Wolcken über die Stadt Flensburg aus
schüttet / mit der Unterschrift: Der 
Herr beschehrt.«

For de mange, for hvem Flensborg 
er verdens navle, vil dette lille skrift 
sikkert være af stor interesse. Andre vil 
nok kunne undvære det. G. H.
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