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GLIMT I MØRKET
Nyt fra Nydam

Af ERIK JØRGENSEN

Fra 1992 til 1997 blev der på ny gravet i 
Nydam mose. Arkæolog ved Haderslev Mu
seum, Erik Jørgensen, fortæller om udgrav
ningerne i Nydam Mose og de mange nye, 
enestående fund.

Nydam mose og Flensborgsamlingen 
»Da er det som et glimt i mørket, når der 
en gang imellem findes en oldsag med et 
menneskebillede, der viser os oldtidens 
ansigt og fortæller os om, hvorledes old
tidsmennesket opfattede sig selv. Sådan
ne fund er sjældne, og mange arkæolo
ger får aldrig selv den oplevelse at finde 
dem. Men når det sker, er det bevægen
de. Man føler, at man med ét er kommet 
oldtiden nærmere.« Således skrev tidli
gere rigsantikvar Olaf Olsen i forordet 
til bogen »Oldtidens Ansigt«, som i 1990 
blev udgivet for at ære Danmarks arkæ
ologisk interesserede monark.

Ikke ét men to sådanne »glimt« lyste 
op i Nydam Mose sidste sommer med 
kun få dages mellemrum. Det skete, da 
Nationalmuseets udgravningshold var 
ved at runde det område, hvor forstav
nen af den kendte egetræsbåd (Nydam
båden) havde befundet sig, da Conrad 
Engelhardt og hans mandskab i august 
1863 fremdrog fartøjet. Glimtene var så 
kraftige, at fagfæller syd for grænsen - 
på Gottorp Slot, hvor Nydambåden i dag 
befinder sig - kom for at beskue de to 
store ens, men alligevel vidt forskellige, 
mandshoveder.

Nydam Mose, Nydambåden og 
Nydamfundet er velkendte for mange. 
For overblikkets skyld er et sammen
drag af begivenhederne dog på sin plads.
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Et af de to mandshoveder, der dukkede frem under 
udgravning i Nydam Mose 1997. Tegning: Fla
derslev Museum.
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Oversigtsplan, der viser de to store Nydambådes oprindelige placering. Desuden adskillige spor efter 
tørveskær og plyndringshidler. Plan: Haderslev Museum.

Vi skal tilbage til 1859. Conrad Engel- 
hardt, der få år forinden var blevet lærer 
i Flensborg og kort derefter leder af Den 
Slesvigske Samling af Nordiske Oldsa
ger, påbegyndte dette år sine udgrav
ninger i Nydam Mose. Gennem den sted
lige degn, Niels Kuntz, i Øster Sottrup, 
havde han erfaret, at mange jernalder
våben var dukket frem under tørvegrav- 
ning, og sådanne ville han gerne sikre 
Flensborgsamlingen. Engelhardt grave
de også i mosen i 1862 og igen i 1863 og 
fandt ved disse gravninger betydelige 
mængder oldsager af især jern, men også 
af bronze.

Det, som gjorde fundet til noget gan
ske særligt, var, at flere af genstandene 
blev udgravet i forbindelse med flere 
store fartøjer. Våben og personligt ud
styr havde Engelhardt allerede fundet 
under udgravninger i Thorsberg Mose 
på Angel, men jernalderens skibe var et 
nyt arkæologisk element. Ud over ege
træsbåden fandt han jævnsides med den
ne en fyrretræsbåd samt spredt i ud
gravningsfelterne dele af en sønderhug- 
get egetræsbåd, og rygtet vil vide, at 
Engelhardt lige nåede at få føling med 
endnu en båd, inden undersøgelserne 
standsede i 1863.

Efter krigsafslutningen i 1864 skulle 
Flensborgsamlingen og dermed også 
Nydamfundene ifølge fredsaftalen ud

leveres til Preussen, hvilket dog ikke ske
te uden dramatik. Engelhardt kunne ikke 
forblive i Flensborg, da han ikke ville 
aflægge troskabsed til de nye magthave
re. Han drog sammen med familien til 
hovedstaden, hvor han kort tid efter blev 
tilknyttet Oldnordisk Museum. Allere
de året efter, i 1865, udkom publikatio
nen om Nydamfundet, et mesterværk 
efter datidens målestok og en publikati
on, der stadig henvises til. I bogen findes 
ikke noget detaljeret kort over fundenes 
beliggenhed, kun en lille illustration over 
mosen og omegnen, hvor to små bogsta
ver antyder, hvor han havde gravet. En
gelhardt ville på den måde gøre det svært 
for andre, især preusserne, at gå på old
sagsrov i mosen, som det var sket under 
invasionen i 1864. Fra Kuntz's dagbog 
ved vi nemlig, at der blev foretaget i 
hvert fald syv plyndringsgravninger i 
tidsrummet fra midt i maj til 8. august.

Udgravningerne 1992-1997 
Nydamselskabets afsløring i 1984 af højt
liggende oldsager i mosen og den derpå 
følgende redningsudgravning førte i 
1989 til udarbejdelse af planer for nye 
undersøgelser i Nydam Mose. National
museets forskningsprojekt havde fra 
starten et flerspektret formål. Primært 
var det målet at få dannet et totalbillede 
af mosens fundpotentiale - at få udskilt
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og dateret hidtil ukendte ofringer. Lige
ledes ville det være videnskabeligt vig
tigt at finde og udgrave de eventuelle 
båddele eller hele fartøjer, som indgår i 
ofringerne, og endelig ønskede man en 
kortlægning af tilgroningshistorien for 
den hellige jernaldersø, hvori ofringerne 
var blevet foretaget.

En af opgaverne var også at lokalisere 
Engelhardts gamle bådfelter, hvilket ikke 
var nogen nem opgave på grund af 
manglende udgravningsplaner, men ef
ter tre års forgæves eftersøgning lykke
des det i 1992. Lokaliseringen medførte 
en større udgravningsindsats med skibs
historisk hovedsigte. I perioden 1992-97 
er der i alt blevet udgravet ca. 500 m2, og 
herved er findestedet for fyrretræsbå
den blevet helt undersøgt. Sidste som
mer rundede vi som nævnt egetræsbå
dens forstavn, og dermed er også dette 
fartøjs beliggenhed indkredset. Et blik 
på den sammenstykkede plan over samt
lige moderne nedgravninger inden for 
vort totale udgravningsområde viser 
klart, hvor Engelhardt fandt de to både. 
De øvrige små og lidt større felter er dels 
tørvegrave, dels preussernes og andres 
plyndringshuller.

Ved genudgravningen af felterne kun
ne det konstateres, at der flere steder var 
gravet direkte ned gennem båddele, 
hvoraf rester stadig fandtes in situ i mo
sen. De mest informationsrige skibsdele 
er dog fundet i de urørte arealer om
kring bådenes fundsteder.

Fyrretræsbåden er det fartøj, som man 
har vidst mindst om, og årsagen hertil er 
tragisk. Efter at Engelhardt og hans folk 
havde udgravet båden i Frederik VILs 
nærværelse, blev køl og planker m.m. 
lagt i depot på en nærliggende mark og 
dækket med mosejord. Men en dag i 
1864, under våbenhvilen efter stormen 
på Dybbølskanserne, dukkede en preus
sisk officer med ca. 30 pionerer op i mo
sen. Disse huggede alle rester af båden

Kort over Nydamområdet fra Conrad Engelhardts 
publikation. Bogstaverne A og B antyder, hvor 
han gravede i mosen. Kort: Haderslev Museum.

op i små stykker, således at alt blev totalt 
splittet ad, og senere blev de ophuggede 
småstykker brændt!

Mens der tidligere ikke har været tvivl 
om, at nederste del af fartøjets skrog har 
været bygget af klinklagte fyrretræsplan
ker sammenholdt med jernnagler, for
holdt det sig anderledes med rælingen. 
Ved de nye undersøgelser er der heldig
vis fundet rester af rælingsbordene fra 
begge skibets sider, og disse planker har 
været surret til resten af skroget ved brug 
af lindebast. Rælingsbordene er ikke af 
fyrretræ, men fremstillet af lind. Til ag
terskibets bagbords side er den del af 
rælingsbordet, som løber op mod stæv
nen, også fundet. Denne planke er orna
menteret med indskårne furer, som dan
ner et vinkelbånd. Rælingsbordet for
tykkes opad og afsluttes i en anlægsfla
de for åretoldene. Fem af i alt tolv frem
komne åretolde blev fundet liggende
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Tegningen viser, hvor de to træmæiid har været placeret i Egetræsbåden. Tegning: Haderslev 
Museum.

nogenlunde på plads langs rælingsbor
det i bagbords side af agterskibet. Også 
dele fra fartøjets tværskibskonstruktion 
lå tilbage i mosen, såvel spant som tvær
bjælker og et større antal dækbrædder, 
alt fremstillet af lindetræ.

Når man sammenholder de nye fund, 
der blandt andet omfatter sideroret og et 
stort halvmåneformet træstykke med 
karvskårne ornamenter, får man virke
lig fornemmelsen af, at den ca. 19 meter 
lange fyrretræsbåd har været et elegant 
og rigt udsmykket fartøj.

Blandt de nyfundne dele, der stam
mer fra egetræsbåden, er der ikke blot 
fragmenter af bord og spanter, men også 
syv hele åretolde. De svarer i grundform 
til dem, vi kender fra de skitser, som 
blev udfærdiget umiddelbart efter ud
gravningen i 1863. Fundene er vigtige, 
da alle åretolde, der i dag sidder på ege
træsbåden i Slesvig, er kopier. De ny
fundne tværskibselementer til fartøjet 
viser, at det må have haft en mere kom
pleks indre konstruktion end tidligere 
foreslået i såvel Engelhardts som andres 
rekonstruktioner. Fundene indikerer, at 

båden må have været udstyret med en 
form for dæk.

Under sidste sommers udgravning 
kom så overraskelsen. Egetræsbåden har 
slet ikke haft et så enkelt udseende, som 
den ses udstillet og afbildet. De to ind
ledningsvis nævnte mandshoveder, der 
udgør den øverste del af to ca. 1.3 meter 
lange træstykker, har nemlig været an
bragt på hver side af båden tæt ved for
stavnen og har sandsynligvis fungeret 
som pullerter.

Disse exceptionelle mandshoveder 
giver selvfølgelig stof til eftertanke. 
Hvordan har fartøjet i øvrigt været ud
smykket? Har der også siddet et mands
hoved på forstævnen? Hvem forestille
de hovederne? Vi ved det ikke. Derimod 
kender vi navnene på to af de personer, 
hvis våben havnede i helligsøen. Den 
ene hed Wagagastir, den anden Harkilar. 
Det er ristede runeindskrifter på hen
holdsvis et økseskaft og på remholderen 
på en sværdskede, der fortæller os det.

Det store fundmateriale fra udgrav
ningerne omfatter ud over båddelene 
mange ofrede våben og personligt ud-
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styr. Våbengruppen omfatter sværd og 
sværdskeder, spyd og lanser, buer, pile 
og pilekoggere, økser samt skjolde. 
Blandt fundene er der enkelte genstan
de, der er helt unikke, og som derfor 
kræver særlig omtale. Krigerøksen med 
runeindskriften på skaftet er allerede 
nævnt. Flere trægenstande viser spor af 
bemaling; på et af skjoldene er der så 
meget af de cinnoberrøde og sorte flet
båndsmønstre bevaret på en grålig bag
grund, at det farvestrålende skjolds ud
seende har kunnet rekonstrueres. Skjol
denes jernbuler er en genstandsgruppe, 
det er gået hårdt ud over bevaringsmæs
sigt. De er simpelthen tæret væk og ses 
ofte kun som millimetertynde plamager 
af lysegrå metalsalte. I modsætning til 
de øvrige trægenstande er buerne sær
deles godt bevaret. De er lavet af takstræ 
og er derfor meget modstandsdygtige 
over for mosens angreb. Et af pilekog
gerne skiller sig klart ud fra de øvrige; 
det er på ydersiden prydet med udskår
ne ornamenter og søhestelignende figu
rer. Blandt de mange pile har enkelte 
indridsede runer på skaftet.

Sværdskederne er et kapitel for sig. 
En er allerede omtalt på grund af sit 
ophæng med runer, men skeden kunne 
lige så godt fremhæves på grund af dens 
mundblik af bronze og sølv med et guld- 
presblik eller bronzedupskoen med sølv- 
og guldbelægning omkransende en grøn 
sleben glasperle. På andre sværdskeder 
ses kunstfærdigt udskårne, slyngede 
bånd med dyrehoveder. Én sværdskede 
er helt unik. Dupskoen består af guldbe
lagte sølvplader, to med gabende mod
stillede, profilsete dyrehoveder og to, 
som er peltaformede, og alle fire er pry
det med flere stempelrækker og niellofi- 
gurer. Også mundblikket er af sølv og 
guldbelagt samt ornamenteret med stem
pelrækker og niellofigurer. Det samme 
gælder det kunstfærdigt udformede op
hæng, der øverst består af to plastisk

Sværdskedebeslag af sølv. Foto: Haderslev Muse
um.

udformede, sammenslyngede søhestelig
nende figurer, og som nederst, under et 
rektangulært midterstykke, afsluttes af 
en aflang sammensat trefliget figur. 
Blandt sværdperlerne, hvoraf de fleste 
er af glas, enten ensfarvede eller med 
millefiorifarvede mønstre, er der to unik
ke eksemplarer af henholdsvis bjergkry
stal og jet; den første understøttes i op
hænget af en stempelprydet sølvplade, 
den anden har en kort runeinskription.

Til det personlige udstyr hører ud over 
kamme, pincetter og fibler også bælte
garniturer, og blandt disse er et pragt
udstyr, der må have tilhørt en af de øver
ste officerer eller hærlederen. Bæltet hav
de oprindelig, sammen med adskilligt 
andet krigerudstyr, været placeret i fyr
retræsbåden, men var flydt ud af denne, 
da fartøjet krængede over, ud i søen.
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Bæltespændet, de to remholdere og rem- 
endeduppen i form af en flyvende fugl 
var kun af bronze, 17 dobbeltpopelfor- 
mede vedhæng, placeret løsthængende 
over bagdelen, var af bronze med stem
pelprydet sølvbelægning, mens 12 bron
zebeslag var prydet med guldpresblik, 
det ene med fire små fugle. To af bæl
teprydelserne var ganske specielle. De 
bestod hver for sig af en spidsoval »træ
klods« beklædt med fint pelsdyrskind, 
der øverst var dækket af guldpresblik i 
hvis midte, der var en sleben grøn glas
perle. Guldblikket var yderst afgrænset 
af en række tætstillede bronzesøm med 
sølvhoveder. Mellem de to »træklodser«, 
der havde siddet bag på bæltet, var an
bragt et smalt ophæng, som kun var af 
sølv. Sandsynligvis har dette pragtbælte 
tilhørt ovennævnte Harkilar.

Tæt ved bæltet lå to sammenhørende 
brudstykker af en springende løve af 
sølv med guldbelægning. Fem små nit
tehuller antyder, at dyret har været fæst
net på træ (Harkilars skjold?).

Udgravningerne er nu indstillet, og 
der forestår et stort udredningsarbejde i 
forbindelse med tolkningen af de mange 
fundne oldsager, hvoraf de omtalte kun 
er et lille udvalg. På nuværende tids
punkt ser det ud til, at genstandene stam
mer fra mindst fem ofringer, foretaget i 
tiden mellem år 200 og år 450. Mere præ
cist ved vi, at egetræsbåden er bygget af 
træ, der er fældet omkring år 320, og at 
båddele fra dette fartøj overlejrer dele 
fra fyrretræsbåden. Sidstnævnte iagtta
gelser stemmer godt overens med, at et 
egetræsbræt fra et af skjoldene, der har 
ligget i fyrretræsbåden, er årringsbestemt 
til at være lavet af træ, der er fældet år 
296. Fundforholdene har også afsløret, 
at dele af fyrretræsbåden overlejrer frag
menter af den sønderhuggede egetræs
båd, som dermed er det ældste af de tre 
fundne fartøjer.

Selv om forskningsprojektet nu ud-

Forgyldt sølvbeslag med fremmed motiv. Foto: 
Haderslev Museum.

gravningsmæssigt er tilendebragt med 
succes, og megen ny viden er indhøstet, 
og flere fund er rene unika, så har un
dersøgelserne også vist, at medaljen har 
en bagside. Særdeles mange genstande 
af såvel træ som metal er nemlig under 
stærk nedbrydning, især jerngenstand
ene, hvoraf flere simpelthen var tæret 
væk på grund af mosens kemi. Da 
Nydamfundet er det betydeligste af vore 
yngre krigsbytteofringer og en uvurder
lig kilde til belysning af vor forhistorie i 
yngre romertid og ældre germansk jern
alder, kan man derfor kun håbe på, at 
tæringsprocesserne enten stoppes, eller 
at oldsagerne reddes - inden det er for 
sent.
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Tysk og dansk mode og tradition bag 
Tønders kronavne
Af BIRGIT CHRISTENSEN og INGOLF HAASE

Den sønderjyske kro- og beværterhistorie er 
klin sparsomt belyst. Birgit Christensen og 
Ingolf Haase har her set pä kronavne i Tøn
der, der i 1905 kunne bryste sig af ikke min
dre end en beværtning for hver 49 indbygge
re. Artiklen er tidligere udgivet i »Ord och 
några visor tillägnade Kurt Zilliacus«, Hel
singfors 1997.

I Sønderjylland, hvor kroernes navngiv
ning gennem århundreder har været på
virket af såvel dansk som tysk tradition, 
forekommer kronavnene lidt mere far
verige end i det øvrige Danmark.

Interesserer man sig for kroernes kul

turhistorie, er Tønder et oplagt emne at 
kaste sig over, idet byen omkring år
hundredskiftet kunne rose sig af at have 
en slags verdensrekord med hensyn til 
antallet af beværtninger.

I 1905 kunne man i en tysk avis læse 
en lille notits om, at en lille købstad i 
Baden havde den kuriøse rekord af én 
kro for hver 129 indbyggere. En journa
list i Tønder blev på sin bys vegne meget 
fortørnet over denne notits og gjorde 
opmærksom på, at Tønder slog denne 
rekord med over det dobbelte antal be
værtninger, nemlig én for hver 49 ind
byggere. Også på den tid kendte man til

Tønder Torv med rådhuset og Raths Weinkeller til højre i billedet. Til venstre for rådhuset ses gavlen 
af Humlekærreii. Huset med den mørke port i billedets venstre side var gæstgiveriet Stadt Apen rade. 
Foto ca. 1890, Lokalhistorisk arkiv for Tønder kommune.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-98 121



I Storegade, Tønders hovedgade, lå kroerne tæt, og her mødte man mange af de gamle, billedrige navne. 
I billedets venstre side anes først et hjørne afim schwarzen Ross, derefter følger Zum weißen Schwan, 
Carl Sönnichsens Gasthof og Kliiwers Gæstgiveri. Lidt længere nede ad gaden ses Zur ewigen Lampe 
og Nordische Löwe. På modsat side et hjørne af missionshotellet, som var indrettet 1905 i den tidligere 
Nord friesische Gasthof. Postkort 1920. Foto: Lokalhistorisk arkiv for Tønder kommune.

»agurketid«, den periode om somme
ren, hvor agurkerne er modne, og avi
serne mangler stof. Så få måneder sene
re var »nyheden« spredt verden over; 
selv en brasiliansk avis havde fået plads 
til historien i sine spalter. Dengang hav
de Tønder ca. 4.300 indbyggere, betjent 
af 88 gæstgiverier og »Kleinhandlung 
mit Spirituosen«.

Vi vil her se på nogle karakteristiske 
eksempler. Materialet, som er fra 1800- 
tallet, har vi fra de ældste bevarede bille
der af kroernes skilte; hvor billeder ikke 
findes, er anvendt annoncer fra lokale 
aviser. Hans Bachmann, Viggo Møballe 
og Ingolf Haase har i en bog fra 1995 en 
navneliste over kroer med mange gengi

velser af såvel billeder som annoncer. 
Navnene har oftest tysk form.

Byens ældst kendte beværtning er Rud- 
husvinkælderen - Ruths Weinkeller. I 1576 
blev det pålagt værten at føre øl af god 
kvalitet fra Rostock og Eckernforde, og i 
1600 hedder det, at man hos Hans Kock i 
Rådhuskælderen kan få »aqua vitæ« i 
glasflasker. Inspirationen til både bevært
ningens oprettelse og dens navn er kom
met sydfra; næsten samtlige nordtyske 
rådhuse har en Ruths Weinkeller. Det gam
le rådhus blev revet ned i 1643, og et nyt 
opførtes. I 1680 fik man indrettet en be
værtning i det, og her bevarede man det 
oprindelige navn, selv om beværtnin
gen nu lå i stueetagen, fire trin over ga-
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deniveau. Også værten kom sydfra, nem
lig fra Würzburg. Han hed Johan Schnei
der og kaldtes også Johan Vinhandler. 
Han blev byfoged og gift med en datter 
af en af byens rige købmænd.

Eksempler på de ældste kendte kro
navne er nok så farverige som Zum 
weißen Schwan, Zur ewigen Lampe, Zum 
goldenen Klotz, Zum Anker, Zum Seestern, 
Zur Traube, Im schwarzen Ross, Nordische 
Löwe, Drei Kronen, Hamburger Herberge, 
Soli deo gloria og Humlekærren. Disse nav
ne kan alle føres tilbage til begyndelsen 
af 1800-tallet. Man kan ikke vide, om de 
har været brugt tidligere, for de ældre 
kilder nævner aldrig kroens navn, men 
kun ejeren eller værtens navne.

Humlekærren har fået sit navn, fordi 
den lå ved den plads, hvor det årlige 
humlemarked afholdtes. Soli deo gloria 
må have fået dette navn, fordi der fand
tes en indskrift på huset, der lød sådan. 
Den findes stadig. De øvrige synes gre
bet ud af en nordtysk mode i 1700-tallet, 
hvor kroerne i kampen om kunderne, 
især i havnebyerne, gjorde brug af mere 
eller mindre fantasifuldt konstruerede 
navne for at fæstne deres ry blandt de 
rejsende og søens folk. Man kan formo
de, at mange af disse navne har deres 
udspring i slægts-, rigs-, lands- og by
våbnenes heraldik; tilknytningen til en 
slægt eller en lokalitet er så efterhånden 
glemt. At blikket også har været vendt 
mod nord, viser kronavnene Nordische 
Löwe, tidligere Norske Løve, og Drei Kro
nen. Her har kronavnene heraldiske for
billeder i henholdsvis det norske og det 
svenske rigsvåben.

Navnet Hamburger Herberge fra begyn
delsen af 1700-tallet er Tønders første 
eksempel på navne, dannet af bynavne. 
Brugen af sådanne navne blev en mode, 
der synes at have kulmineret i midten af 
1800-tallet med navne som Stadt Copen- 
hagen, Stadt Hamburg, Stadt Apenrade, 
Stadt Wien, Altona. Sært nok savnes i Tøn-

Hotel Stadt Copenhagen i Vestergade lå mellem 
to smøger, der førte ned til byens havnekvarter. 
Det var i slutningen af 1800-tallet de danske 
seminaristers foretrukne samlingssted. Foto: In
stitut for Sønderjysk Lokalhistorie.

der et Stadt Flensburg. Flensborg var 
nemlig Tønders vigtigste samhandels
by, og dette navn findes både i Aaben
raa og Sønderborg og i de fleste af de 
sydslesvigske købstæder. Den skik at 
give gæstgiverier navne efter byer ken
des både i Danmark og Tyskland, men 
synes i 1800-tallet at have været særlig 
udbredt i grænselandet. Også i Køben
havn finder vi kronavne dannet af by
navne i den tyske form, f.eks. Stadt Lü
beck. Her er dog en lignende hollandsk 
type, f.eks. Wapen van Holland, Wapen 
von Hamburg, mere almindelig.

Fra midten af 1800-tallet er også - lidt 
overraskende i det flade marsklandskab 
- et Schweizerhalle.
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Ludwig Nahnsens Gastwirtschaft i Østergade var én af de mange beværtninger, der blot bar indeha
verens navn. Ca. 1900. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

Dannet af navne på herreder syd for 
Tønder er Karharder Hof og Widdinghar- 
derHof. Nordfriesisches Gasthof har ligele
des relation til byens sydlige opland. 
Modsat kroerne med navne efter inter
nationalt kendte steder som Stadt Ham
burg, der var byens største, og Stadt Wien, 
henvendte disse kroer sig til gæster fra 
det nære opland, som kom til byen på 
markedsdage - eller for at gøre større 
indkøb. Også folkene fra egnene nord 
for Tønder havde deres stamkroer, hvor 
man spændte fra og satte hestene på 
stald, og hvor man på kreaturmarkeds
dage også kunne opstalde sine høveder.

Først efter Genforeningen i 1920 får 
man i Tønder navnene Hotel Tønder, Tøn
derhus og Sønderjylland. Kronavnene Har
monien, Centralhalle, Börsen kendes også i 
de øvrige sønderjyske købstæder, lige
som de også kendes i både danske og 

tyske byer. Flertallet af byens mange kro
er i 1800-tallet havde dog navn efter eje
ren: Erichsens Gasthof, Gastwirtschaft Paul 
Petersen, Schultz Gæstgiveri, Webers Lust
garten, Larsens Biergarten, Gast und Logi- 
erhaus M. Mylin med flere.

Kronavne dannet af kvindenavne 
fandtes også: de romantisk klingende 
navne Heleneruhe og Henriettelyst, begge 
fra begyndelsen af 1800-tallet. De to kro
er lå begge i byens udkant i landlige 
omgivelser. Heleneruhe havde tidligere 
heddet Die Westerbleiche efter arealet, der 
havde været byens vestlige blegeplads.

I 1860'erne og igen i 1880'erne kom 
industrialiseringen og den nye tid til 
udtryk i kroernes navngivning. I 1866- 
67 blev jernbanen mod øst anlagt, og 
byen fik sit Balmhofshotel. 11887 blev vest
banen anlagt og fik sin egen banegård. 
Man fik gæstgiverierne Marschbahnhofs-
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hotel og Gasthof am Westbahn og - i mod
sætning hertil ved den anden banegård 
- Gasthof zar Ostbahn.

Enkelte kroer måtte uanset deres mere 
officielle navne leve med de navne, de 
fik i folkemunde. I Kogade lå Meyers 
Gæstgiveri med tilhørende svendehjem. 
Tonen og omgangsformen blandt sven
dene var ofte barsk, og slagsmål fore
kom jævnligt. Derfor fik kroen i folke
munde hurtigt det lidet smigrende navn 
Zum blutigen Knochen. Et officielt navn 
på Beim Onkel lind Tante på Skibbroen er 
ikke kendt. Denne kro blev i 1930'erne 
lagt sammen med en kro i naboejendom
men og drevet videre under navnet Chr. 
Petersens Hotel.

I nabokøbstaden Sønderborg fandtes 
politiske kronavne, f.eks. Germania, Kai- 
serkrone, Hotel Prinz Adalbert og Pionier 
Klinke med navn efter en tysk helt fra 
slaget på Dybbøl i 1864. Af den slags 
fandtes i Tønder kun Holsteinisches Nes- 
selbladt. Denne kro havde navn efter det 
holstenske våben med et nældeblad. Det 

vides ikke, hvor langt tilbage i tiden det
te navn har været brugt, og derfor heller 
ikke, om det er opstået på samme tid 
som de ovennævnte kronavne med bag
grund i heraldikken. Imidlertid ligger 
der en politisk tilkendegivelse i brugen 
af navnet Holsteinisches Nesselbladt i 1800- 
tallet; det demonstrerer samhørighed 
med Holsten.

I Tønder stemte kroens navn og vær
tens nationalpolitiske sindelag ikke altid 
overens. En overgang fandtes der både 
et Stadt Copenhagen og et Hotel Hafnia 
(det latinske navn på København), som 
havde tysksindede ejere. Efter Genfor
eningen bibeholdt nogle kromænd de 
tysksprogede kronavne, andre oversatte 
dem til dansk, men der lå ikke altid no
gen national tilkendegivelse i det.

Kroerne skiltede altså ikke med deres 
nationale tilhørsforhold, men alligevel 
havde såvel tyskerne som danskerne 
deres faste tilholdssteder, selv om græn
serne ikke var skarpt optrukne. Dansker
ne kom f.eks. i Humlekærren. Også friser-

I Vestergade lå Café Holtz, der en periode omkring 1920 bar navnet Café International. Foto: Institut 
for Sønderjysk Lokalhistorie.
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Til de ældre af byens kroer hørte også Stadt- 
Theater, tidligere Theater-Halle, i Østergade. Te
aterværdigheden bestod alene i, at kroen kunne 
byde på byens største sal, der lejlighedsvis blev 
benyttet til teater og skuespil. Ca. 1900. Foto: 
Lokalhistorisk arkiv for Tønder kommune.

ne havde deres foretrukne steder, hvor 
værten talte sproget. Vigtigere end det 
nationale ved valget af gæstgiveri var 
dog blandt handelsfolket det købmands- 
mæssige tilhør. Kreaturhandlerne sam
ledes på deres egne foretrukne værtshu
se, heste- og grisehandlerne på deres. 
Handelen gik på tværs af alle nationale 
skel.

I tiden omkring og efter år 1900 blev 
der efterhånden færre af de mere farve
rige kronavne. Selv om de gamle kroer 
endnu havde deres gamle maleriske skil
te hængende over døren, blev det mere 
og mere almindeligt både i annoncer og 
daglig tale at bruge kromandens navn. 
Efterhånden forsvandt også de gamle 
skilte, og nu stod der ofte kun Gast
wirtschaft und Ausspann på skiltene eller 
ejerens navn.

1 samme periode synes der også at 

have været en tendens til at forfine kro
navnene. Zum Goldenen Klotz 'Den Gyld
ne Træsko' fik navnet Tonhalle, og Hele- 
neruhe navnet Schiitzenhof. Andre fik den 
finere betegnelse Hotel heftet til ejerens 
navn, uanset at antallet af senge var nok 
så beskedent. F.eks hed Gasthof am West
bahn nu Hagges Hotel. Man fik desuden 
Grand Hotel, Hotel Regina og Landmands
hotellet.

Efter Genforeningen kom nogle få af 
de gamle navne fra 1800-tallet for en tid 
igen til ære og værdighed. Det var Cen
tralhalle, Altona og Zum weißen Schwan. 
Kroen Altona er senere brændt. Zum 
weißen Schwan blev nedrevet i 1932, og 
kroværten flyttede til Richtsensgade. 
Han tog navnet med, men nu blev der 
sat skilt op på dansk, Den hvide Svane. 
Siden er også denne kro nedrevet. End
nu eksisterer kun Centralhalle.

Og i dette århundrede har Tønder fået 
et navn med gammel klang, men uden 
tradition i Tønder: 11970 fik man et Hotel 
Post gården. Det er det hotel, der oprinde
lig hed Gasthof am Westbahn.

11905 havde Tønder 88 gæstgiverier, i 
dag er der kun ca. ni kroer og andre 
spisesteder. Så tøndringerne siger: »Før 
århundredskiftet havde Tønder mere 
end 70 kroer og kun 9 senge på sygehu
set, og de var altid tomme. I dag har 
byen mindre end 9 kroer, men langt over 
70 sygehussenge, der altid er fyldte«.
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Fra politiske erklæringer til 
forpligtende rettigheder

Af STEN HARCK

Europarådets rammekonvention til beskyt
telse af nationale mindretal afl. februar 1995 
ændrede det danske og det tyske mindretals 
retlige stilling i grænselandet afgørende, skri
ver ph.d- stipendiat, cand.jur. Sten Ha rok, 
Københavns Universitet.

Indledning
Efter Finlands ratifikation af Europarå
dets rammekonvention til beskyttelse af 
nationale mindretal den 3. oktober 1997 
trådte rammekonventionen i kraft mel
lem de tolv aftaleparter (herunder Dan
mark og Forbundsrepublikken Tysk
land) den 1. februar 1998. Dermed er 
mindretallene i det dansk-tyske grænse
land for første gang blevet genstand for 
en juridisk bindende, multilateral aftale. 
For selvom de gensidige København- 
Bonn-erklæringer har været grundlag for 
det, der både herhjemme og i Europa 
kaldes en »model«, så er erklæringerne 
alene politisk og moralsk forpligtende, 
men netop ikke juridisk bindende. I det 
følgende vil rammekonventionen blive 
præsenteret og forskelle til København- 
Bonn-erklæringerne fremdraget. Afslut
ningsvis drøftes, hvilken retskildeværdi 
de tre dokumenter har.

København-Bonn-erklæringerne
En sammenlignende undersøgelse af 
København-Bonn-erklæringerne og ram
mekonventionen må selvfølgelig tage 
udgangspunkt i dokumenternes histori
ske sammenhæng. Mens forhandlinger
ne om de to enslydende erklæringer ske
te i forbindelse med forhandlingerne om 

Forbundsrepublikken Tysklands opta
gelse i NATO, så er rammekonventionen 
en direkte følge af Murens fald i 1989 og 
opbruddet i Øst.

København-Bonn-erklæringerne fulg
te som bekendt i kølvandet på striden 
om Sydslesvig Vælgerforenings land
dagsmandater i delstatens parlament i 
Kiel. Til trods for, at mindretallets parti 
havde opnået 42.242 stemmer, kunne det 
ikke klare spærregrænsen på fem pro
cent. Samtidig havde det tyske mindre
tals parti i Danmark, Slesvigsk Parti, med 
9.271 stemmer opnået et sæde i folketin
get.

Fra dansk side blev der under opta
gelsesforhandlingerne med den tyske 
regering i Paris lagt vægt på, at proble
merne i det dansk-tyske grænseland 
skulle være løst, før Tyskland kunne op
tages i NATO. Forbundskansler Konrad 
Adenauer var ikke sen til at opfange 
signalerne. Herefter blev der omgående 
indledt drøftelser om det, der sidenhen 
blev til de to staters gensidige og ensly
dende erklæringer.

København-Bonn-erklæringerne fra 
den 29. marts 1955 indeholder en op
remsning af de såkaldte friheds- og 
grundrettigheder, der med en vis rime
lighed også kaldes menneskerettigheder. 
Desuden henvises til mere specifikke 
mindretalsgarantier. Et bærende element 
i disse gensidige erklæringer er det så
kaldte sindelagsprincip, det vil sige, at 
»bekendelsen til tysk/dansk nationali
tet og tysk/dansk kultur er fri og ikke af 
myndighederne må bestrides eller efter-

SONDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-98 127



prøves«. Netop denne del af erklærin
gerne er siden blevet rost i såvel interna
tional sammenhæng som i den juridiske 
litteratur.

En mere pragmatisk bestemmelse i 
erklæringerne var muligheden for min
dretallenes skoler at føre eleverne op til 
adgangsgivende eksamen. Dette havde i 
tiden efter krigen og frem til forhandlin
gerne ikke været tilfældet i Danmark, 
hvor eksamensretten for mindretallets 
gymnasium blev inddraget ved befriel
sen i 1945, mens det danske skolevæsens 
eksamen aldrig havde været anerkendt 
fra tysk side før 1955.1 forbindelse med 
København-Bonn-erklæringerne vedtog 
folketinget derfor også »Lov om ændring 
af lov om private tysksprogede skoler, 
tysksproget hjemmeundervisning m.m. 
i de sønderjyske landsdele«. Lovens vig
tigste formål var at ophæve forbudet 
mod, at skoler med tysk undervisnings
sprog afholdt statsligt kontrollerede ek
samener.

Europarådets arbejde
Europarådets forsøg på at beskytte nati
onale mindretal har stået på lige siden 
1948. Under organisationens forhandlin
ger forud for den Europæiske Menne
skerettighedskonvention (EMRK) kræ
vede især de to danske repræsentanter 
Hermond Lannung og Ole Bjørn Kraft, 
at konventionsteksten også skulle om
fatte en bestemmelse om Europas natio
nale mindretal. Til trods for, at ingen 
stater direkte protesterede, blev natio
nale mindretal kun omtalt i konventio
nens artikel 14, der alene forbyder dis
krimination blandt andet på grund af 
tilhørsforholdet til et nationalt mindre
tal. Denne bestemmelse om ligestilling 
har først i nogle nyere afgørelser fra den 
Europæiske Menneskerettighedsdom
stol i Strassbourg fået selvstændig be
tydning.

Lige siden vedtagelsen af EMRK er 

mindretalsspørgsmål blevet overvejet 
flere gange inden for Europarådets ram
mer, men drøftelserne har aldrig resul
teret i konkrete tiltag på området. Først 
efter Murens fald og nationalismens gen
opblussen i de østeuropæiske stater blev 
forestillingen om en overregional beskyt
telse af nationale mindretal aktualiseret.

I de følgende år vedtog Europarådet 
flere anbefalinger vedrørende nationale 
mindretals rettigheder og udarbejdede 
en tillægsprotokol til EMRK. Disse akti
viteter førte i 1994 til et forslag om en 
rammekonventionen til beskyttelse af 
nationale mindretal. At denne konven
tion i henhold til stats- og regeringsche
fernes beslutning af 9. oktober 1993 også 
kan ratificeres af stater, der ikke er med
lem af Europarådet, må forstås som en 
henvisning til, at et væsentligt mål med 
fremstødet på mindretalsområdet er at 
sikre freden i de nye demokratier i Øst
europa.

Europarådets rammekonvention 
Rammekonventionen om beskyttelse af 
nationale mindretal er delt op i 32 artik
ler, der ifølge konventionens forord skal 
yde et bidrag til »den demokratiske sik
kerhed og fred på dette kontinent«.

Europarådets rammekonvention inde
holder de klassiske menneskerettighe
der, som dog er blevet målrettet mod 
minoriteter. Et godt eksempel herpå er 
konventionens art. 9, stk. 1, hvori stater
ne forpligter sig til at anerkende, at en
hver person, der tilhører et nationalt min
dretal, har retten til ytringsfrihed. Den
ne omfatter såvel meningsfrihed som fri
heden til at modtage og meddele oplys
ninger og tanker på mindretalssproget 
uden indblanding fra offentlige myndig
heder og uden hensyn til landegrænser. 
For så vidt er der her blot tale om en 
kopi af EMRK's art. 10, stk. 1, der er 
blevet forsynet med en direkte henvis
ning til specifikke mindretalsproblemer.
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Afgivelsen af de dansk-tyske mindretalserklæringer i Bonn den 29. marts 1955. På billedet ses til venstre 
med erklæringen i hånden, den danske stats- og udenrigsminister H.C. Hansen og ved mikrofonen den 
vesttyske forbundskansler Konrad Adenauer. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

Konventionen er med andre ord en yder
ligere garanti for, at personer, der tilhø
rer nationale mindretal, opnår de sam
me rettigheder, som er indeholdt i 
EMRK.

På dette område ligner rammekon
ventionen og København-Bonn-erklæ- 
ringerne derfor hinanden. Begge omfat
ter de klassiske menneskerettigheder, 
men indeholder desuden nærmere, min
dretalsrelevante bestemmelser. Det vil 
for eksempel sige retten til oprettelsen af 
egne undervisnings- og uddannelsesin
stitutioner, jf. rammekonventionens art. 
13, stk. 1 og Københa vn-Bonn-erklærin- 
gernes pkt. II, nr. 3. Et andet eksempel er 
rammekonventionens art. 9, stk. 1, sid
ste pkt., hvori det fastslås, at »parterne 

skal inden for rammerne af deres lov
givning sikre, at personer, der tilhører et 
nationalt mindretal, ikke bliver forskel
behandlet med hensyn til adgangen til 
medierne«. Denne bestemmelse modsva
res (til en vis grad) af pkt. II, nr. 5 i de 
gensidige erklæringer fra 1955. For Dan
marks vedkommende hedder det: »Den 
danske regering anbefaler, at der inden 
for rammerne af de til enhver tid gæl
dende regler for radioens benyttelse ta
ges rimeligt hensyn til det tyske mindre
tal«.

Der er med andre ord ikke store for
skelle mellem de rettigheder, de tre do
kumenter omfatter. Dette må tjene Kø- 
benhavn-Bonn-erklæringerne til ros, 
mens det omvendt vidner om, at resten
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af Europa først 40 år senere kunne enes 
om tilsvarende mindretalbestemmelser.

Mest slående ved den nye konvention 
er, at den ikke indeholder nogen som 
helst form for definition af ordet »natio
nalt mindretal«. Politisk set er dette næp
pe overraskende, når man ved, at netop 
forsøget på at definere et »mindretal« i 
mange år handlingslammede de Forene
de Nationers underkommission til for
hindring af diskrimination og beskyttel
se af mindretal. Resultatet blev, at orga
nisationen i mange år suspenderede ar
bejdet med beskyttelsen af mindretal.

Til trods for dette overrasker Europa
rådets beslutning om ikke at definere et 
»nationalt mindretal«. Dette betyder, at 
det er op til staterne selv at afgøre, hvil
ke mindretal der i givet fald er omfattet 
af rammekonventionen. Som påpeget i 
litteraturen er dette en afgørende man
gel, idet staterne på denne måde meget 
let kan undgå enhver form for interna
tional forpligtelse over for mindretal. En 
mindretalsfjendtligt indstillet regering 
kan meget let udelukke en gruppe af 
personer, der rent objektivt måske sva
rer til de definitioner, der trods alt findes 
i den retsvidenskabelige litteratur.

Den danske regering har i forbindelse 
med behandlingen af beslutningsforsla
get over for folketinget erklæret, at for 
Danmarks vedkommende bør det tyske 
mindretal i Sønderjylland være omfattet 
af konventionen. Langt mere interessant 
er derimod den tyske regerings udtalelse 
i forbindelse med ratifikationen af ram
mekonventionen. I henhold til den tyske 
forståelse af begrebet »nationale mindre
tal« er danskere med tysk statsborger
skab (dvs. det danske mindretal) samt 
tyske statsborgere tilhørende det serbi
ske folk omfattet af Europarådets kon
vention. Friserne og sigøjnerne (sinti og 
roma) er derimod ikke direkte omfattet af 
rammekonventionen. Men den tyske re
gering har meddelt, at konventionen også 

vil blive anvendt på disse to grupper.
Sidstnævnte formulering vil i sagens 

natur kunne beskæftige forskere i meget 
lang tid. For regeringen nævner jo netop 
ikke udtrykkeligt, at hele rammekonven
tionen vil finde anvendelse i forbindelse 
med de to sidstnævnte minoriteter. Op
delingen af mindretallene kan undre i 
og med, at den slesvig-holstenske del
statsforfatning er et eksempel på en ele
gant løsning, der imødekommer såvel 
det danske som det frisiske mindretal 
ved at skrive, at »die nationale dänische 
Minderheit und die friesische Volksgrup
pe haben Anspruch auf Schutz und För
derung«. Mens den slesvig-holstenske 
delstatsforfatnings med andre ord aner
kender de to mindretal som ligeværdi
ge, har den tyske forbundsregering son
dret mellem minoriteterne.

I forlængelse heraf er det af interesse, 
at princippet om individets frie valg af 
nationalitet, det såkaldte sindelagsprin
cip, kun i begrænset omfang er garante
ret af rammekonventionen. Netop på 
dette område kan den derfor i teorien få 
betydning for det dansk-tyske grænse
land.

Mens København-Bonn-erklæringer- 
ne henviser til, at bekendelsen til den 
tyske nationalitet nord for grænsen og 
den danske syd for grænsen er fri og 
ikke må efterprøves af myndighederne, 
så fastslår rammekonventionen alene, at 
»enhver person, der tilhører et nationalt 
mindretal, skal have ret til frit at vælge 
at blive behandlet som tilhørende et så
dant mindretal eller ej, og dette valg el
ler udøvelsen af de rettigheder, der er 
forbundet med dette valg, skal ikke have 
nogen ugunstige følger«.

Umiddelbart ser denne bestemmelse 
ikke ud til at indebære problemer for 
sindelagsprincippet. Opdelingen af ram
mekonventionen og den heraf følgende 
fortolkning fører dog til, at dette subjek
tive valg af ens nationale sindelag til
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Hvilken vej går de retslige forhold for mindretallene i grænselandet? Dobbeltsprogede tysk/serbiske 
vejskilte i det tidligere DDR. Foto: Sten Harck.

dels bliver underkendt af konventionen. 
Selve konventionsteksten indeholder 
nemlig kun de bestemmelser, som Euro
parådets medlemsstater kunne opnå 
enighed om, med andre ord principer
klæringer. Artiklernes nærmere indhold 
fremgår af en forklarende rapport, hvori 
det netop fastslås, at individet ikke frit 
kan vælge sin identitet (sindelagsprin
cippet), men at dette valg skal baseres 
på visse objektive kriterier (dvs. sprog, 
afstamning, skolegang m.v.).

Udsyn
Sammenligner man de tre dokumenters 
retskildeværdi, vil der næppe være tvivl 
om, at den nye rammekonvention har 
mere juridisk tyngde end København- 

Bonn-erklæringerne. Dette resultat må 
lægges til grund, til trods for at de ratifi
cerende stater allerede i rammekonven
tionens forord erklærer, at staterne »...er 
besluttede på at gennemføre principper
ne, der er fastsat i nærværende ramme
konvention, gennem national lovgivning 
og passende regeringsforanstaltninger«. 
Rammekonventionens bestemmelser er 
med andre ord ikke umiddelbart anven
delige. Men i og med at de danske res
sortministre i forbindelse med drøftel
serne har erklæret, at rammekonven
tionen ikke nødvendiggør lovændringer, 
så må det danske retssystem allerede i 
dag kunne garantere tilsvarende rettig
heder. I modsætning hertil har ratifikati
onen af Europarådets konvention for
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Tysklands vedkommende allerede med
ført en enkelt ændring af navneloven, 
der meget træffende fik overskriften: 
Minderheiten-Namensånderungsgesetz.

Med ratifikationen af rammekonven
tionen har Danmark og Tyskland indgå
et en folkeretligt bindende traktat, der 
skal opfyldes efter bedste evne. Hvis det 
teoretiske udgangspunkt er, at såvel ram
mekonventionen som de gensidige Kø- 
benhavn-Bonn-erklæringer er folkeret
ligt forpligtende dokumenter, så vil først
nævnte dog være det nyere dokument 
og dermed fortrænge erklæringerne.

Dette ville bl.a. betyde, at det meget 
roste sindelagsprincip i København- 
Bonn-erklæringerne ikke længere er gæl
dende ret. Fremover må såvel den dan
ske regering som den tyske forbundsre
gering nemlig efterprøve det enkelte in
divids nationale sindelag (i relation til 
enten det danske eller det tyske mindre
tal i grænselandet) - hvilket vil være i 
overensstemmelse med rammekonven
tionen.

Mod dette kan der selvfølgelig argu
menteres, at erklæringerne fra 1955 net
op kun har været gensidige erklæringer. 
Deres værdi har ligget i, at de har været 
politisk og moralsk bindende, men net
op ikke juridisk forpligtende. I forlæn
gelse heraf kunne det så påpeges, at de 
gensidige erklæringer ikke var eller er 
underlagt traktatrettens almindelige reg
ler, hvorfor de tre dokumenter ikke ville 
få indflydelse på hinanden. Resultatet er 
fortsat det samme, idet den folkeretligt 
forpligtende rammekonvention så ville 
sammenlignes med to politiske udsagn. 
Der vil derfor i sidste ende næppe her
ske tvivl om, hvilket dokument en dom
stol henviser til i en hypotetisk retssag.

Uden at gå nærmere ind på spørgs
målet om forholdet mellem rammekon
ventionen og København-Bonn-erklæ- 
ringerne, må det fastslås, at rammekon
ventionen er den første multilaterale af

tale om nationale mindretals rettigheder 
på europæisk niveau. Retligt har situati
onen i det dansk-tyske grænseland der
for ændret sig afgørende. Fremtiden vil 
vise, om de to mindretal udnytter de 
muligheder, rammekonventionen trods 
alt byder: for eksempel at benytte min
dretallets sprog i samkvem med det of
fentlige (såfremt det er nødvendigt for 
forståelsen), eller om mindretallene vil 
kræve udskiltning på mindretallets 
sprog.

Litteratur
Beslutningsforslag nr. B 69 af 27. november 
1996.
Bundesgesetzblatt, Teil II, s. 1406 ff. af 29. 
juli 1997.
Rainer Hoffmann: »Minderheitenschutz in 
Europa. Völker- und staatsrechtliche Lage 
im Überblick«. Berlin, 1996.
Sten Harck: »Individets (frie) valg af natio
nalitet«. Retfærd 77,1997.
Anders Rönquist: »The Council of Europe 
Framework Convention for the Protection of 
National Minorities«. Monitor, 1/1995.
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Set og sket i Grænselandet
Grænselandskronik

Af ESKILD BRAM

Månedens grænselandskronik starter i dyre
nes verden og slutter med SSW's på sin vis 
grænseoverskridende valg i Sydslesvig.

Jo mere tingene forandrer sig, jo mere er 
alt ved det gamle.

En kronik om noget så specielt som 
forholdene i et grænseland, hvor man 
kender til ting i bevægelse, må gerne 
bestræbe sig på at bringe lidt nyt engang 
imellem. Eller følge den journalistiske 
opskrift, at skulle et emne faktisk være 
uddebatteret, så kan det være en udvej 
at tage fat på det igen under den berøm
te »nye vinkel«.

En nyhed behøver ikke at udledes af 
det ubetinget nye i tidsmæssig forstand. 
Gjorde man det, ville man kassere afgø
rende nyheder fra f.eks. arkæologernes 
arbejdsmark til gavn for den historiske 
interesse i almindelighed. Det var en 
nyhed af format, da det med de moder
ne tekniske dateringsmidler kunne på
vises, at Dannevirkevolden er mindst et 
par hundrede år ældre end hidtil troet. 
Disse præmisser kan være grundlaget 
for den konklusion, at en nyhed er en 
meddelelse om forandringer.

Frem og tilbage i naturen
Hefter man sig ved biologernes medde
lelser i medierne, kan man finde både 
nyt og foranderligt i den sønderjyske 
natur. Vi hører mest jammer over, at 
denne eller hin dyre- eller planteart er 
truet af undergang eller allerede uddød 
hos os. Langt mere spændende er nyhe
der om, at der også regeneres i naturen. 
Her finder man komplementære størrel

ser. »Dyrevelfærd« hedder det om for
holdene i mark og stald, vistnok første 
gang siden den grundlovgivende for
samlings tid, at et så tilpas følelsesbeto
net emne har spillet ind i en dansk valg
kamp.

Vi skal være gode ved dyrene, også 
dem »derude«. De sagkyndige diskute
rer, hvordan det eventuelt kan undgås, 
at flokke af kaskelothvaler på frierfær
den sydpå forvilder sig ind på for lavt 
vand og mister orienterings- og navige
ringsevnen.

Fra Vadehavet er der derimod godt 
nyt med hensyn til de mange dødsfald 
blandt bestanden af sæler i sin tid. De 
mest ængstelige frygtede, at slaget var 
tabt på grund af forurening, uro fra 
speed-både og andre tåbelige fornøjel
ser. Det er heldigvis lykkedes at redde 
sælerne. Det samme kan ikke helt siges 
om den lille syddanske hval, marsvinet. 
Både dette pattedyr og odderen har be
hov for en anordning ved fiskenet og 
ruser, der spærrer for disse dyrs ind
trængen efter føde. Kvælningsdøden bli
ver let resultatet.

Fuglebestanden i Vadehavet har det rigtig godt.

1997 1995

Stor kobbersneppe 15 S

Stor præsteskade 240 137

Vibe 132 162

Rødben 235 193

Gravand 83 81
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Hvor kom lossen fra?
Af gode grunde hører vi ikke mere om 
vildsvinene i Lindet Statsskov. De måtte 
lade livet ved en unfair jagt. Mens dette 
skrives, har det i forstmandskredse væ
ret overvejet at udrydde den enlige, om
strejfende los, der i skrivende stund må 
anses for at være eksisterende i de store 
skove i Sdr. Stenderup under Haderslev 
Statsskovdistrikt. De, der har forstand 
på det, erklærer, at kattedyret er fuld
stændig ufarligt for mennesker. Det må 
være det helt afgørende. Desværre er 
lossen ikke ufarlig for rådyr, hvoraf den 
skal have nedlagt over en snes. Men, 
som en mand skrev i et læserbrev, hvad 
tæller dog en snes rådyr mod de 100.000, 
som danske jægere årligt har lov til at 
nedlægge alene for sportens skyld. Til
bage bliver et par principielle spørgs
mål. Lossen har levet i danske skove 
siden stenalderen, men blev fortrængt. 
Skal den så omgående fortrænges igen 
eller hilses som noget, der må være i 
naturens orden? En anden ting er, at vi 
måske skal vente forskellige eksotiske 
dyr i den danske fauna, efterhånden som 
mennesker mere og mere omgiver sig 
med kæledyr såsom slanger, krokodiller 
og andre tropiske væsner, der har det 
med at stikke af. Det var måske en un
dersøgelse værd, hvor Sdr. Stenderup- 
lossen kommer fra. Næppe fra Polen el
ler det nordlige Skandinavien, men sna
rere fra en lille dyrehave, måske bevidst 
udsat. Hvorfor har den tidligere ejer ikke 
meldt sig?

Ugler i transformatorerne
Man ved, at ugler, deres visdom til trods, 

er kommet skidt fra at bygge rede nær 
strømførende ledninger. Nu, da spæn
dingen er fjernet, har Sydvest Energi iføl
ge en artikel i Jyllandsposten den 31. 
januar stillet sig i spidsen for et gen
brugsprojekt om at lade de karakteristi
ske transformatorstationer blive ståen
de som bo for ugler, ligesom man vel har 
vænnet sig til at opfatte disse tårne som 
en del af naturlandskabet. Det samme 
gælder vindmøllerne i marsken. Det før
ste af de aktuelle ugletårne ligger i Hjart- 
bro mellem Vojens og Gram, hvor en 
lokal fugleven kom med ideen. Trans
formatoren kan kommunen få overdra
get kvit og frit mod at overtage den frem
tidige vedligeholdelse. Mon dog ikke 
denne kan klemmes ind under genbrugs
kontoen?

Frøer med høj stemmeføring
Den grønne løvfrø er så bitte, at den er 
svær at få øje på i det grønne. Men den 
kan høres. Det er hannen, der kvækker 
sin elskovsserenade, og ved at bruge 
ørerne har naturvenner, som noget nyt 
på disse kanter, »opdaget« løvfrøer om
kring Sdr. Stenderup, om det så er i de 
skove, hvor lossen huserer. Kyndige har 
registreret 150-185 hanner med høj stem
meføring. I Binderup-området er der 
med sikkerhed konstateret 55-67 han
frøer. Ved at genetablere vandhuller hå
ber amtet at få forøget antallet. Men der
om foreløbig ikke et kvæk.

Ørnen er landet
Himlens fugle har reder, ornitologerne 
har kikkerter og standpladser, hvorfra 
de overvåger højtstræbende rugeplad-

SøNDERJYLLAND / SLESVIG Schleswig i Sønderjylland

Regionalrådets logo. Hvad der ikke fremgår af gengivelsen et farverigt og symbolrigt logo. Illustration: 
Regionalrådet.
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Eu formodet los i Sdr. Stenderupskove- 
ne skabte mystik og diskussion om fred
ning eller ej.

ser for den tilbagevendte havørn, Dan
marks største rovfugl. Den findes nu 
nogle steder i Sønderjylland. En af loka
liteterne, et skovareal ved Sdr. Hostrup 
nær Aabenraa Fjord, er for en sikker
heds skyld blevet afspærret i tiden fra 
den 1. februar til den 31. juli for at sikre 
en fredelig rugetid. Sidste år mislykke
des udrugningen nemlig. Skåneområdet 
på 30 ha. ligger i en privat skov, hvor 
Sønderjyllands Amt fornuftigvis har gre
bet ind. Lukningen omfatter ynglesæso- 
nen i foreløbig de næste tre år.

Det skal også fremhæves, at 1997 var 
et godt år for fuglebestanden i Vadeha
vet. Tællingen viser bl.a., at strandska
derne er i god fremgang. Antallet af kly
der er konstant til trods for kraftig gene
rel tilbagegang. Tilstedeværelsen af al
mindeligt ynglende mågearter er også 
tilfredsstillende. Andre fuglearter er 
trængte, særlig brushane og almindelig 
ryle.

Folketings- og bispevalg
En anden »art«, der er i fremgang både 
kvantitativt og kvalitativt, er landsde
lens museer. Læserne vil støde på dem 
og deres aktiviteter i den efterfølgende 

dagbog, hvor også folketingsvalget den 
11. marts berøres. Her er næppe meget 
»nyt« at vride ud af medierne. Dog skal 
det noteres, at der fandt overraskende 
personelle omrokeringer sted, ligesom 
Vestkysten blev sat i skyggen, hvad par
lamentarisk repræsentation angår.

1. januar: Der skal være valg af biskop 
til Haderslev Stift, når biskop Olav Lin- 
degaard falder for aldersgrænsen i fe
bruar næste år efter at have beklædt em
bedet siden 1980. To kandidater fra Søn
derjylland har meldt sig: den 47-årige 
domprovst Niels Henrik Arendt, Hader
slev, og den 41-årige dr. theol. Anders 
Kingo, sognepræst i Ullerup ved Søn
derborg. Skulle Danmark få en biskop 
Kingo, er der opnået en navnemæssig 
succession tilbage til salmedigteren Tho
mas Kingo, der blev biskop i Odense i 
1677. (Jllp.)

De hjemmetyske skoler i Sønderjylland 
ligger lunt i svinget. I de 15 skoler gik der 
i sidste skoleår 1.187 elever, en jævn stig
ning i løbet af de sidste fem år. Dertil skal 
lægges gymnasiet i Aabenraa med 120 
elever og efterskolen i Tinglev med 78 
elever. Den største skole er Sønderborg 
med 204 elever. Mindretallet driver tilli
ge 24 børnehaver med i alt 587 børn.
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Kravet om nedskæringer af de tyske 
statstilskud til de danske skoler i Syd
slesvig blev lempet, da regerings-koali
tionen af socialdemokrater og de grønne 
i den slesvig-holstenske landdag frem
satte ændringsforslag til delstatens fi
nanslovsforslag. Det oprindelige spare
krav ville have medført flere lukninger. 
(No.)

6. januar: Museet Danevirkegården 
ved Slesvig havde i 1997 i alt 19.000 gæ
ster, godt 2.000 flere end året før. Stig
ningen er opmuntrende, fordi der de se
neste par år har været faldende interes
se. I indeværende år vil museet bl.a. vise 
en særudstilling om Treårskrigen, der 
udbrød for 150 år siden. (Jllp.)

10. januar: Den sønderjyske histori
ker, dr. phil. H. V. Gregersen, tildeles 
Christian Paulsen-prisen.

12. januar: Det (hjemme)tyske parti i 
Sønderjylland erklærer, at det i fremti
den vil satse mere på kandidaterne end 
hidtil ved de kommunale valg og i det 
hele taget profilere sine kandidater bed
re. Mindretallet fik et dårligt valg i 1997. 
(No)

Nyrup Rasmussen stævnet
13. januar: Lektor ved Duborg Skolen i 
Flensborg, Knud Engsnap, der bor i Får
hus nær grænsen, har sammen med tolv 
andre, blandt dem flere grænsependle
re, anlagt sag mod statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen med påstand om, at 
statsministeren har brudt Grundloven 
ved at underskrive Schengen-aftalen, for 
så vidt angår ophævelsen af grænsekon
trollen senest år 2000. Det vil være at 
afgive suverænitet, fordi Schengen-afta
len efter Engbergs opfattelse er ideolo
gisk bestemt som »en genvej til at skabe 
en europæisk forbundsstat uden græn
ser«. (JV)

14. januar: Dansk Klokkemuseum har 
købt Over Lerte Kirke ved Sommersted 
og er gået i gang med at indrette kirken 

til klokkemuseum. A. P. Møllers Fond 
har skænket 200.000 kr. til etableringen, 
som ventes at koste 400.000 kr., bl.a. til 
reparation af den lille kirke. Folk med 
tilknytning til kirken skal stadig have 
adgang til at benytte den til kirkelige 
handlinger. (JV)

Bestyrelsen for Region Sønderjylland/ 
Slesvig har besluttet at invitere 42 unge 
fra begge sider af grænsen til et Regionalt 
Ungdomsforum. I første omgang er det 
meningen, at de 42 unge i alderen 16-20 
år skal mødes den 6. maj i år for at disku
tere grænseoverskridende emner. (JV)

Socialministeriet har - modsat amtets 
tilsynsråd - givet grønt lys for, at Ting
lev Kommune tilbyder grænsependlere 
børnepasning, selvom de bor syd for 
grænsen. Som bosiddende i et EU-land 
har man en række rettigheder/mulighe
der, og det, mener ministeriet, gælder i 
denne sag. (JV)

Sønderjyllands Amt, Skærbæk Kom
mune og Lindet Statsskovdistrikt ansæt
ter til sommer i fællesskab en strand
guide. Inspirationen er hentet fra Due
odde på Bornholms sydspids. I Holland 
har man gode erfaringer med at have 
faste folk til at holde orden til lands og til 
vands (surferes opførsel). (RB)

Nolde er dyr
16. januar: Købmand Erik Thygesen i 
Tønder fik ikke lov til at beholde Emil 
Nolde. Vestre Landsret idømte Thyge
sen en bøde på 2.000 kr. plus et pålæg 
om at betale en erstatning på 100.000 kr. 
for krænkelse af den verdensberømte 
kunstner Emil Noldes ophavsret. Til 
grund for den hårde sanktion ligger, at 
Tønder-købmanden - ifølge egen opfat
telse i god tro - havde solgt indrammede 
Nolde-plakater. (JV)

28. januar: Sønderjylland yder en fin 
service med hensyn til bryllupsarrange
menter for udenlandske par. Sidste år 
foretrak 2618 udenlandske par at gå til
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Den kgl. privilegerede 
Schackenborg Slotskro ud
vider og moderniserer. 
Foto: Jens Peter Meyerl 
Flensborg Avis.

giftefogederne i Bov, Tønder, Sønder
borg og Aabenraa. Det var 10% flere end 
året før. (Pol.)

Slotskro bygger borge
4. februar: Prinseparret på Schackenborg 
moderniserer i øjeblikket deres ejendom, 
Schackenborg Slotskro, for 5 mio. kr. Nyt 
er et moderne konferencerum på Slots
kroens førstesal samt tolv hotelværelser, 
der får hver sin specielle farvesammen
sætning samt individuelle fyrstelige nav
ne, såsom Augustenborg, Aggersborg, 
Frederiksborg, Schackenborg og Trøj- 
borg etc. Også priserne er fyrstelige: 900- 
1.200 kr. for et dobbeltværelse. (F1A.)

11. februar: Det nye, noget omstridte 
regionalråd Sønderjylland/Slesvig får sit 
eget logo. Det bærer håbets farve, den 
grønne, med blå sider, der symboliserer 
de to blå have i øst og vest. Dobbeltpile
ne viser de gensidige forbindelser - med 
grænse. Arbejdsprogrammet lægger 
vægt på sprog, uddannelse og videre
uddannelse. Endvidere vil kultur, ung
domsarbejde, sport, turisme og økolo
gisk landbrug blive støttet. (No.)

13. februar: Sønderjyllands Amt og 
den slesvig-holstenske landsregering har 

på et møde i Bruxelles ved amtsborgme
ster Kr. Philipsen og den tyske europa
minister Gerd Walther udtalt bekymring 
for, at der vil blive skåret ned på støtten 
især til det dansk-tyske grænseoverskri
dende samarbejde. For Sønderjyllands 
vedkommende drejer det sig for perio
den 1994-99 om et tilskud til grænsear
bejdet på i alt 81 mio. kr. Til de otte 
sønderjyske kommuner og to øer i om
rådet ydes samtidig 51 mio. kr. (RB)

18. februar: Så gik den ikke længere. 
Amtsborgmester Kr. Philipsen og to an
dre medlemmer af bestyrelsen for Søn
derjyllands Trafik må nedlægge hen
holdsvis pibe og andet rygetøj under 
møderne. Som et plaster på såret vil der 
under møderne hver time blive indført 
et kvarters pause til rygning ude i Guds 
frie natur. (Jllp.)

19. februar: Det har vakt nogen opsigt 
og diskussion, at Dansk Skoleforening 
for Sydslesvig har indskærpet forældre 
til børn i danske skoler og børnehaver, 
at det må være en moralsk pligt at stem
me dansk ved kommunalvalgene den 
22. marts. Særlig galt var det i Vester- 
land på Sild, hvor en forælder og med
lem af Skoleforeningens bestyrelse op-
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trådte som kandidat for De Grønne. Sko
leforeningens direktion bad ham i den 
anledning træffe et valg. (No.)

Service på Statsamtet
Sønderjyllands Statsamt i Aabenraa har 
taget et nyt telefonsystem i brug, som 
gør det muligt døgnet rundt anonymt at 
få svar på akut opståede spørgsmål om 
for eksempel separation, skilsmisse, fæl
les forældremyndighed eller fri proces. 
Man kan også ad denne vej bestille de 
nødvendige ansøgningsskemaer m.m., 
som statsamtet så straks næste dag sen
der til ansøgerne. (JV)

23. februar: De gamle, forlængst op
givne fabriksbygninger fra den histori
ske Kobbermøllen kan muligvis komme 
til at tjene som industrimuseum. Begyn
delsen er gjort med et lille museum i den 
gamle portnerbolig, som foregangsman
den til det hele, fhv. dansk skoleleder 
Bodo Daetz, har indrettet. En nyvalgt 
bestyrelse med bl.a. fhv. lektor ved 
Duborg-Skolen Knud Rasmussen, der 
selv bor i Kobbermølle, vil arbejde vide
re med sagen. (F1A.)

Augustenborg Slot som trækplaster
3. marts: Haderslev Museum har gjort et 
fund. Klenodiet er Haderslev Smede- 
laugs statutter fra 1511. Den gamle lau- 
gsbog er købt i Holland for 95.000 kr.

4. marts: Augustenborg Slot, Nord
slesvigs eneste fyrsteslot, er blevet en 
turistattraktion. Erhvervs- og Turistbu
reauet melder om flere og flere af de 
populære rundvisninger på slottet. Den
ne tjeneste vil blive udvidet. Som noget 
nyt er der planlagt byvandringer og der
under rundgang i Slotsparken. (No)

11. marts: Den tyske Grænseforenings 
kendte akademi i Sankelmark, der er 
kommet i økonomiske vanskeligheder, 
skal drives videre som et europæisk kur
suscenter, med vægten lagt på juridiske 
emner og informationsvirksomhed ved

rørende mindretal. Ret overraskende har 
tyskerne rettet henvendelse til den dan
ske Sydslesvigsk Forening om at gå ind i 
projektet. Det er man fra dansk-sydsles
vigsk side villig til, men kun med mo
ralsk opbakning som f.eks. med hensyn 
til forslag til foredragsholdere og brug 
af know-how. (F1A.)

Er »lossen« en ulv?
17. marts: Det blev heldigvis til mere 
end løfter. Sønderjyllands Amt investe
rer 24,4 mio. kr. i en udbygning og mo
dernisering af de psykiatriske sygehuse 
i Augustenborg og Haderslev. Disse er 
normeret med henholdsvis 80 senge og 
52 senge. I de næste par år vil disse afde
linger blive udstyret med enkeltværel
ser med eget bad. Hertil kommer mere 
tidssvarende sociale aspekter med den 
erklærede målsætning at give menne
sker med psykiske lidelser et bedre liv 
efter endt behandling. (No)

En mand fra Husum-området »bevi
ser« i et indlæg i Flensborg Avis, at det 
mystiske rovdyr i Stenderup-Skovene 
ikke kan være en los, men højst sand
synligt en ulv. Til grund for formodnin
gen lægger indsenderen, at en los umu
ligt kan dræbe så stort et dyr som et 
rådyr. Lidt inkonsekvent hedder det vi
dere i læserbrevet, at »lossen« under alle 
omstændigheder bør skånes. Den gør 
stor nytte ved at rydde op i skovens 
skadelige og sygelige individer. (F1A.)

Danmark har fået endnu en organisa
tion, der vil kæmpe mod Amsterdam
traktaten og EU-unionen. Den ny orga
nisation kalder sig »Vesteregnen mod 
Unionen« og har som formand højskole
lærer Jens Rosendahl, Ballum. Rosendahl 
deltog også i modstanden mod dannel
sen af den nye euroregion, Region Søn
derjylland/Slesvig. (RB)

»Indeklemt« valg i Sydslesvig
18. marts: Historiecenter Dybbøl Banke
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H.V. Gregersen blev tildelt Christian Paulsen- 
prisen for at have ydet afgørende bidrag til forstå
elsen af mange aspekter i Sønderjyllands historie. 
Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

mangler besøgende - og penge. Det før
ste driftsår i 1992 var der 92.000 gæster, 
men interessen holdt ikke, og besøgstal
let er nu godt og vel halveret. Forman
den for Fonden Dybbøl Banke, amtsborg
mester Kresten Philipsen, har søgt om et 
driftstilskud på 400.000 kr. - halvdelen 
fra Sønderjyllands Amt og halvdelen fra 
Sønderborg Kommune. Fra sidstnævn
tes side stilles krav om, at et eventuelt 
tilskud fra 1999 gøres afhængigt af, at 
man undersøger mulighederne for sam
drift af Museet på Sønderborg Slot, In
stitutionen Dybbøl Mølle og Historie
centret. En udvidelse af aktiviteterne i 
sidstnævnte vil blive forsøgt for even
tuelt at forbedre besøgstallet. (RB)

23. marts: Kommune- og amtsråds
valget i Sydslesvig kom, hvad (rigs) 
dansk bevågenhed angår, lidt i klemme 
mellem regeringspuslespillet og uroen i 
Det konservative Folkeparti herhjemme. 
Resultatet for de danske farver dernede 
viste også tendens til at blafre i vinden.

Avisoverskrifterne var som dikteret 
af en vejrhane. Jllp.: »magert resultat for 
SSW«, (Sydslesvigsk Vælgerforening), 
JV: »En behersket glæde i SSW«, »Godt 
valg for dansk mindretal« (Pol.). Hvor
dan skal man nu fortolke tre så forskelli
ge bedømmelser? Resultatet var rigtig 
godt for SSW, der sprang ca. 1.000 stem
mer frem over det magiske tal 38.000 fra 
det sidste imponerende valg til Landda
gen i Kiel. Men hånden på hjertet: man 
havde ventet noget mere. Det var heller 
ikke overtroisk, for stemmepotentialet 
var en del større: unge førstegangsvæl
gere mellem 16 og 18 år. Desuden kunne

ca. 3.000 danske statsborgere med adres
se i Sydslesvig for første gang afgive 
stemme. Endelig blev SSW ramt af en 
uventet lav valgprocent. Ved nogle valg
distrikter i Flensborg kom den helt ned 
på 37 %. Stemmeprocenten for hele Sles- 
vig-Holsten lå kun på 63 mod 70,5 % ved 
lokalvalget i 1994. Denne uberegnelige 
faktor medførte det paradoksale, at SSW 
vandt et mandat mere i Flensborg By
råd, til trods for færre stemmer. SSW har 
nu 12 mandater i byrådet, der tæller 44 
medlemmer.

Valget var historisk derved, at SSW 
for første gang stillede op til hele kreds
dagen (amtsrådet) Rendsborg-Egernfør- 
de. Derved gik man over den gamle Ej- 
dergrænse ned til det tyske Holsten. Det 
danske parti erobrede her to medlem
mer og er nu for første gang repræsente
ret i amtsrådet. (JV+Jllp.+Pol.)

Forkortelser:
F1A. Flensborg Avis
No. Nordschleswiger
Jllp. Jyllandsposten
JV JydskeVestkysten
RB Ritzaus Bureau
Pol. Politiken
EB Forfatterens kommentar.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Den stort brænderdag og det nye teglværksspil

Cathrinesminde Teglværk lukkede i 
1968, og der var nok ikke mange, der 
regnede med, at der igen skulle tændes 
op i den gamle ringovn fra 1892. Men 
det skal der! Lørdag den 2. maj, efter 
snart 30 års stilstand, afholder vi på 
Cathrinesminde »Den store brænder
dag«, og indleder en ca. 3 uger lang de
monstrationsbrænding.

Selv om det er tidligt på sæsonen, tør 
vi godt vove det ene øje og sige, at det 
bliver en af de store dage i denne sæson 
på Teglværksmuseet. Udover at tænde 
op i ringovnen brænder vi også en pri
mitiv middelalderovn. Der vil være gra
tis omvisninger hver time om eftermid
dagen. Der bliver mulighed for selv at 
lave håndstrøgne sten (tag ikke det bed
ste tøj på!), og der vil være mulighed for 
at købe fedtemad i vores historiske værk
sted.

Dagen har krævet store forberedelser. 
En ovn, der ikke har været i brug i 30 år, 
tænder man ikke bare op i igen, og vi har 
i høj grad været afhængige af hjælp ude
fra. Heldigvis har vi gode kontakter, der 
ved mere om praktisk teglværksdrift, end 
vi selv gør på museet. På museet ved vi 
til gengæld efterhånden godt, hvordan 
man brænder primitive middelalder
ovne, når bare de brændte sten ikke skal 
bruges til noget...

Branden i ringovnen er i virkelighe
den den første forberedelse til et kunst
symposium, vi regner med at afholde i 
1999. Her skal ti kunstnere arbejde en 
måned på Cathrinesminde og have de

res ting brændt i vores ovn. Inden vi når 
så langt, skal vi have øvet os et par gan
ge-

Den store brænderdag lørdag den 2. 
maj på Cathrinesminde bliver der mu
lighed for at se og følge et forløb, som 
man ellers ikke har mulighed for at få 
indsigt i længere.

1998 bliver også året, hvor en anden 
væsentlig aktivitet tages op igen på Tegl
værksmuseet. At Cathrinesminde over
hovedet blev reddet og senere indrettet 
til museum, skyldes i høj grad et egns
spil, der blev opført med teglværksrui
nen som baggrund fra 1981 til 1983. Vi er 
ofte blevet spurgt, om dette spil ikke 
kunne genopføres, og i år kan et selv
stændigt teglspilsprojekt vise spillet »Ste
ne for brød« skrevet af forfatteren Jacob 
Clausen og med over 100 medvirkende. 
Man bør allerede nu reservere datoerne 
den 13., 14., 18., 20. og 21. juni, hvis man 
vil se »Stene for Brød«.

Kim Jacobus Paulsen
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Museet på Sønderborg Slot
30. maj - 30. aug.: 1848-50. »Med Gud! For Konge og Fødeland«.

Arr. i samarbejde med Städtisches Museum og Koldinghus.

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Indtil 2. aug.: Teglkunst med Ulla Viotti. Skitser og værker.

Tønder Museum
5. juni - 7. juni: Kniplingsfestival i Tønder.

Kniplingsudstillinger med årets tema »Torchon«.

Drøhses Hus, Storegade 14, Tønder
Indtil 31. dec.: Kniplingsudstilling med årets tema »Torchon«.
5. juni - 7. juni: Kniplingsfestival i Tønder.

Højer Mølle og Marskmuseum
Indtil 17. maj: Vadehavets forvaltning. Plancheudstilling.
2. juni - medio aug.: Udstilling om kniplerske Kathrine Thuesen, Højer.

Aabenraa Museum
13. maj - 7. juni: Lertøj fra Amazonas.

Indianske myter overført til ny keramik.

Jacob Michelsens Gård
Aben efter aftale.

16. -17. maj: Bage weekend.

Kunstmuseet Brundlund Slot
Indtil 26. juni: Særudstilling af brødrene Ole og Niels Prip. 

Herudover kan man besigtige museets park, 
se slottet samt slotsfængslet.

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 22. nov.: Vin og geologi. Arr. Geologisk Museum.

Haderslev Museum
8. juni -15. aug.: Offerfund fra Nydam Mose.

Skærbæk Museum
16. maj -15. sept.: Udstilling om Lakolks 100-års jubilæum.

Bov Museum
Indtil 30. aug.: »Dengang de drog afsted.« 

Slaget ved Bov den 9. april 1848.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-98 141



Bognyt
Flensborgsamlingens historie
Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 - og 
dens skæbne. Udg. Stiidieafdelingen ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. 1997, 381 s. 
ill. Pris: 268 kr.

Med denne bog fremlægger Stine Wiell resulta
terne af mange års omfattende studier af Flens
borgsamlingens historie. Hun har ikke alene 
forsket i, hvordan samlingen blev opbygget af 
latinskolelæreren Conrad Engelhardt fra 1852 
til 1864, men også i dens omtumlede skæbne 
under og efter krigen i 1864.

Flensborgsamlingen er ikke et ganske ukendt 
begreb, hverken for danske arkæologer eller i 
dansk museumshistorie. Men det er første gang, 
at der for alvor sættes fokus på samlingen, og at 
den bliver set i en større sammenhæng. Den 
arkæologiske interesse har stort set alene været 
knyttet til fundene fra de to berømte moseud- 
gravninger i Thorsbjerg i Sønder Brarup og 
Nydam på Als, udgravninger, der blev foreta
get af Flensborgsamlingens skaber Conrad En
gelhardt i årene 1858-1863.

Fra sin spæde start i 1852 nød samlingen den 
største bevågenhed fra dansk side. Ministeriet 
for Slesvig, ikke mindst dets magtfulde leder T. 
A. J. Regenburg, var uhyre lydhør over for En
gelhardts ansøgninger, og det var betydelige be
løb, der blev givet til Engelhardts arkæologiske 
virksomhed. I finansåret 1863/64 blev der bevil
get dobbelt så meget til samlingen i Flensborg 
som til driften af Oldnordisk Museum i Køben
havn. Dettes leder, Chr. J. Thomsen, var også 
yderst imødekommende over for Engelhardts 
ønsker med hensyn til deponering af oldsager, ja 
endog danefæ, fra den københavnske samling.

Samlingens reelle indhold og dens betyd
ning i samtidens dansk-tyske nationalitetsstrid 
har kun i begrænset omfang på kaldt sig efterti
dens opmærksomhed. Det uanset, at spørgs
målet om dens fremtidige tilhørsforhold efter 
det danske nederlag i 1864 blev stadfæstet i 
artikel XIV i fredstraktaten, der blev underskre
vet i Wien den 30. oktober 1864. Samlingen var 
- bortset fra den konserverede Nydambåd, der 
stod på loftet i den nordre fløj af regeringsbyg
ningen, hvor museet havde lokaler - i hast ble
vet ned pakket i 32 kasser og i januar 1864 sendt 

til Nordborg præstegård på Als. Derfra blev 
kasserne under stort hemmelighedskræmmeri 
afskibet til Sjælland, hvor de blev skjult i Kor
sør. I de følgende år hævdede såvel de højeste 
danske myndigheder som Oldnordisk Muse
ums medarbejdere, at de intet kendskab havde 
til, hvor kasserne befandt sig. Absolut mod bedre 
vidende. Først i 1868 røbede en dansk stikker 
skjulestedet for tyskerne, og kasserne blev sendt 
til Kiel, hvor deres indhold efter nogle års for
løb blev indlemmet i den samling, der fandtes 
der. Samlingen kom aldrig tilbage til Flensborg.

Efter de tyske nederlag i de to verdenskrige 
blev der udfoldet ihærdige, men forgæves be
stræbelser fra dansk side på at få om end ikke 
hele samlingen så dog dele af den til Danmark. 
I sommeren 1945 så det ud til, at det danske 
ønske om at få Nydamfundet udleveret ville 
blive imødekommet. Men også dette håb brast. 
I 1944 var museumsbygningen i Kiel blevet to
talt udbombet, men de arkæologiske samlinger 
var forinden blevet bragt i sikkerhed. Et par år 
efter krigens ophør blev de genopstillet på Got- 
torp Slot i Slesvig, hvor Nydambåden siden har 
været udstillet i en særlig hal.

Det er Stine Wiells store fortjeneste, at hun 
har endevendt en række tyske og danske arki
ver for at finde materiale til at belyse dette 
kapitel i dansk museumshistorie. Væsentligt er 
det, at hun sætter både opbygningen af samlin
gen og dens videnskabelige betydning ind i en 
større politisk sammenhæng, nemlig som en 
del af den nationalitetskamp, der foregik i disse 
år, en strid, hvor også arkæologerne valgte side 
efter deres nationale sindelag.

Ligesom sprogreskripterne var Flensborg
samlingen en brik i spillet om nationale værdi
er og et led i forsøget på at hævde danskheden i 
et område, hvor tysk sprog og kultur trængte 
frem fra begyndelsen af 1800-tallet. Selvom 
museet i Flensborg blomstrede og i løbet af få år 
blev det største provinsmuseum, så fremgår 
det klart, at det var den danske stat, der støttede 
samlingen, og at den kun i begrænset omfang 
havde opbakning hos landsdelens befolkning.

Der er al mulig grund til at være Stine Wiell 
taknemlig, fordi hun har påtaget sig at skrive 
historien om Flensborgsamlingen. Hver sten 
synes vendt, og fremstillingen er mættet med
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detaljer, af og til så mange, at det for én og 
anden læser måske kan knibe at bevare over
blikket. Det svækker imidlertid ikke hovedind
trykket af, at der foreliggger et værdifuldt bi
drag til forståelse af vor fortid, ikke mindst den 
del, som er uløseligt forbundet med vor eksi
stens som nation.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

Christiansfeld
Lorenz Asmnssen: »Christiansfeld før og nn«, Chri
stiansfeld Lokalhistoriske Forening 1997. 44 sider, 
Hl. Pris: 75 kr.

Den 1. april 1998 kan Christiansfeld fejre 225- 
året for byens grundlæggelse. Siden har byen i 
kraft af Brødremenigheden udviklet sig til en 
helt enestående by, der fortjent er blevet opført 
på FN's liste over bevaringsværdige kulturskatte 
i verden. I anledning af byjubilæet har Christi
ansfeld Lokalhistoriske Forening udgivet et hef
te, »Christiansfeld før og nu«, om byens histo
rie fra grundlæggelsen til i dag. Det er blevet en 
god og smuk, kortfattet indføring i Christians
felds historie og de mange kulturelementer, som 
man kan møde på en byvandring i byen. Som 
sådan er heftet en god guide for de mange, der 
hvert år besøger byen. De udenlandske gæster 
er da også tilgodeset med et hefte på engelsk og 
tysk. Har man et nærmere kendskab til Christi
ansfelds historie, så rummer bogen imidlertid 
ikke væsentligt nyt.

kf

Bismarck
A. /. P. Taylor: Bismarck. Mennesket og statsman
den. Forum 1997. 275 + 16 s. Hft. Pris: 298 kr.

Den engelske historieprofessor A. J. P. Taylors 
Bismarckbiografi fra 1955 foreligger nu i en 
dansk udgave i Poul Tobels oversættelse. Den 
læser, hvis interesse i Bismarck er videnskabe
ligt begrundet, forekommer det nok akavet at 
læse en bog om denne store tysker skrevet af en 
englænder og oversat til dansk - oven i købet 
mere end 40 år efter, at originaludgaven blev 
trykt. For ham står både nyere og grundigere, 
kildebaserede studier fra den tyske bismarck- 
forskning til rådighed, således som det ærligt 
fremgår af professor Wolf Wucherpfennigs ef
terskrift. Den alment historisk interesserede læ
ser kan derimod glæde sig over en letlæselig 

bog af et overkommeligt omfang i en udmær
ket oversættelse, der kun har enkelte skønheds
pletter som partibetegnelsen »De progressive« 
for »Fortschritt« og »Deutsch-Freisinnige Par- 
tei«. Ligeledes er der sket en misforståelse af 
spaltningen af det nationalliberale parti i en 
venstrefløj under Lasker og »Zentrum« under 
Bennigsen. »Zentrum« betyder ikke her det ka
tolske parti, men de nationalliberales centrum 
eller midtergruppe.

Taylors bog koncentrerer sig især om uden
rigspolitikken, herunder det slesvigske spørgs
mål, hvor der ikke er nyt at hente. Taylor ser 
ikke Bismarck som det store geni med en fiks og 
færdig plan til samlingen af Tyskland, som blev 
nøje fulgt fra fase til fase. Ej heller opfatter han 
Bismarck som den brutale og kyniske stormagts
leder, der undertvang såvel svagere nabolande 
som det tyske demokrati. Nok var viljen til 
magt et fremherskende træk i Bismarcks per
sonlighed, men den var afbalanceret med et 
mådehold, der tillod forsoning med tidligere 
modstandere som f.eks. Østrig-Ungarn. Bis
marck var konservativ, men han led ikke af 
tilbageskuende sentimentalitet. Omvendt var 
han heller ikke visionær. Politik var for Bis
marck den optimale udnyttelse af de mulighe
der og konstellationer, som forelå her og nu. 
Om nødvendigt måtte ideologi og principper 
bøjes for at bringes i overensstemmelse med 
øjeblikkets krav.

Taylors Bismarckopfattelse harmonerer ef
ter min mening i vid udstrækning med Bis
marcks politik i det slesvigske spørgsmål. Han 
foreslog en folkeafstemning i 1864 og accepte
rede § 5 i 1866 for at tækkes Frankrig; men selve 
princippet betød ikke så meget for ham, at han 
for alvor forsøgte at overvinde kong Wilhelm 
I's modstand mod en afståelse af Nordslesvig, 
og i 1878 sørgede han for at få § 5 ophævet. 
Tilsvarende fulgte han overpræsident Scheel- 
Plessens råd om en moderat skolesprogpolitik i 
1871, men gav i 1888 efter for nationalistisk pres 
og tillod folkeskolens fuldstændige germanise- 
ring‘

Taylors fordomsfri vilje til forståelse af Bis
marcks politik og person er bogens styrke, og 
deri ligger tillige berettigelsen i oversættelsen 
til brug for danske læsere, der nok kan have 
gavn af at se Bismarck under en anden synsvin
kel end den skurkerolle, han traditionelt har 
fået tildelt i dansk historie.

Hans Schnltz Hansen
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Guld fra Ejsbøl Mose

Bagsiden 
om 
forsiden

I 1997 planlagde amtet at sætte Ejsbøl Mose 
umiddelbart nordvest for Haderslev under 
vand som led et i et naturgenopretningspro
jekt. Sagen blev forelagt Haderslev Museum, 
og det var med stor spænding, vi gik i gang 
med at behandle sagen. Set med arkæologiske 
briller er Ejsbøl Mose en meget kendt lokalitet.

Berømmelsen skyldes, at et af jernalderens 
krigsbytteofferfund blev udgravet i mosen i 
årene 1955-1964. Her udgravede Nationalmu
seet og Haderslev Museum ca 2.400 velbeva
rede jernaldervåben, personligt udstyr, heste
udstyr og meget andet i mosens østlige ende. 
Fundene stammede fra to ofringer, adskilt fra 
hinanden af ca 100 år. Ældste ofring - Ejsbøl 
Nord - fandt sted ca 300 e.Kr., medens Ejsbøl 
Syd var fra ca. 400 e.Kr. Udgraverne af Ejsbøl 
var efter udgravningerne ret sikre på, at de 
havde fået det hele med.

Ejsbøl blev sammen med et tilsvarende fund 
i Illerup Ådal ved Skanderborg de to nye ud
gravninger af krigsbytteofferfund siden ud
gravningerne af de store Nydam, Thorsbjerg 
og Vimose fund. Illerup skulle dog senere give 
endnu en overraskelse. Som i Ejsbøl formode
de man også i Illerup Ådal, at krigsbytteoffer- 
fundene var totaludgravede. To unge magis
tre fra Århus Universitet, Jørgen Ilkjær og Jørn 
Lønstrup, havde en anden mening. De to ar
kæologer genoptog udgravningerne i Illerup, 
og mosen var langt fra tømt. Der lå i tusindvis 
af oldsager. Værre var det, at der var stor fare 
for, at oldsager af træ og jern ville forsvinde i 
løbet af kort tid, hvis de ikke blev udgravet og 
konserveret. Ilkjær og Lønstrup gravede i Ille
rup fra 1975 til 1985 og formåede derved at 
udgrave de mest udtørringstruede områder. 
Illerup viste, at krigsbytteofferfundene ikke 
blot var velafgrænsede mindre offerhandlin
ger i jernalderens søer, men at de var langt 
mere omfattende. Samme forhold har siden 
vist sig i Nydam Mose.

Med erfaringerne fra især Illerup Ådal tviv

lede vi på den tidligere fremsatte formodning 
om, at krigsbytteofrene i Ejsbøl var totalud
gravede. Vores svar til amtet var, at vi skulle 
foretage en række undersøgelser i mosen, in
den søen blev dannet. Vi skulle finde ud af, om 
der var flere ofringer i mosen og i givet fald, 
hvordan oldsagernes bevaringstilstand var. 
Denne undersøgelse skulle danne udgangs
punkt for en vurdering af, om oldsagerne kun
ne tåle en oversvømmelse, eller om de skulle 
graves ud, inden søen blev etableret.

Vores forundersøgelser fandt sted i den tid
lige sommer og efteråret 1997, og vi er endnu 
ikke helt færdige i mosen. Forundersøgelserne 
i forsommeren blev foretaget under ledelse af 
dr. phil Jørgen Ilkjær. Ved disse forundersø
gelser fandt man en pilespids liggende ganske 
højt i mosen samt et stykke brudguld og et 
bæltebeslag af sølv med guldbelægning og ind
lagte blå glasperler. Guldfundet medførte, at 
mag.art. Erik Jørgensen i sensommeren afsøg
te en mindre del af mosen med et »håndpluk
ket« udvalg af Sydjyllands mest pålidelige »me- 
taldetektorførere«. Stor var overraskelsen, da 
der fremkom yderligere tolv guldstænger, så 
vi i alt havde fundet knap 520 gram rent guld 
(det vægtmæssigt største fund i landsdelen 
siden guldhornene). Yderligere blev der fun
det 7-8 pragtbeslag af ovennævnte bælte, en 
romersk guldmønt, et hængesmykke og me
get mere. Spændende er det, at det nye fund 
tidsmæssigt ligger mellem de to hidtil udgra
vede. Guldfundet er fra ca. 350 e.Kr. Guld
stængerne kan bedst betegnes som »krigskas
sen« og hører uden tvivl sammen med det 
meget fornemme og unikke guldbelagte sølv
bælte. De lokale sejrherrer har ofret de økono
miske midler, som den indtrængende hær hav
de med sig.

Forårets undersøgelser vil forhåbentlig brin
ge endelig klarhed over bevaringsforholdene i 
mosen, og om evt. oldsager kan tåle en ny 
oversvømmelse.
________________________________ Orla Madsen y
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