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Haderslev Museum
Sommerens udstillinger.
»Slesvigske Vognsamling«, Ridehuset, Sejlstensgyde i Haderslev, holder åbent i juni måned
samt 1.-15. august mandag til fredag kl. 8-15, lørdag/søndag kl. 14-17. I juli måned mandag
til fredag kl. 11.17 og lørdag/søndag kl. 14-17.
Entre: voksne 2 kr.. børn 1 kr.
I juni og august arbejdes der om hverdagen med instandsættelse af vognene.
Desværre har udstilling »Wolin, Dorestad og Hedeby« efter lang tids tovtrækkeri måttet af
lyses. I stedet er der på kort tid lykkedes fra Antikvarisk Samling, i Ribe at få udstillingen:
»Jacob A. Riis, en avisreporters fotografier fra New York’s slum omkring 1890«. Udstillin
gen vil være at se i salen i den nye hovedbygning fra 1/6-29/7 1979.
»Fortid som Fritid« er titlen på en udstilling, som åbner tirsdag den 14. august og står
frem til søndag den 23. september i museets særudstillingssal. Det er en udstilling, som
fortæller om, hvordan historien kan være en særdeles håndfast hobby for bl.a. spejdere og
andre ungdomsgrupper. Museet er gået i samarbejde med 4 sådanne: IMME GRAM, SEBBE
ALS, JENSINE og NY HEDEBY, der selv vil fortælle om udbytte og oplevelser i forbindelse
med deres forskellige aktiviteter, hvad enten det nu drejer sig om rekonstruktioner af vikin
geskibe, opførelsen af Hedeby-huse eller andet. I forbindelse med udstillingen vil der nogle
søndage blive arrangeret forskellige demonstrationer, f.eks. tilhugning af tømmer med vi
kingetids redskaber. - Der kan loves en absolut utraditionel men forhåbentlig også en spæn
dende udstilling, der specielt skulle være velegnet for skolebesøg.
Nu afdøde radioforhandler Anders Mortensen, Haderslev, efterlod sig en stor samling radio
apparater, det ældste fra 1922, det yngste fra begyndelsen af 1950’erne, og nu har fru Inger
Mortensen skænket hele samlingen til museet. Den vil være udstillet i »aktualitetsmontrerne«
på 1. salen hele sommeren.

Guldhornsspillet
i Schackenborg Slotspark 6.-12. juli kl. 20,00
I hovedrollerne: Hans Jørgen Henningsen, Randi Jepsen, Ais Bødker, Anna Aabenhus
Instruktion: Søren Elung Jensen. Tekst: Per Jespersen

I løbet af efteråret udsendes Michael S. Byram: Das Phänomen der Zweisprachigkeit.
(Teoretiske betragtninger med særlig hensyntagen til sproget omkring den dansk/tyske
grænse).
36 sider. Pris: 22- kroner (7,85 DM). Ved bestilling inden 31.8.1979 pris: 15,40 kr. (5,50 DM).
Rostra. Tidsskrift for latinundervisning. R. Roos, Fredensvej 3, 3460 Birkerød. Tlf. (02) 81 92 16

Sønderjysk Månedsskrift
udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, men alle kan tegne abonnement, uanset om
man er medlem eller ikke.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT koster 58- kroner årlig (heri er medregnet MOMS og porto
udgifter). Enkeltnumre kan købes for 6 - kroner stykket, større særnumre eller dobbelthæfter
beregnes der dog en særlig pris for.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT kan bestilles hos Historisk Samfunds ekspedition, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83.

Ved tegning af abonnement nu leverer vi så vidt muligt de numre, der allerede er udkommet
i år. Er lageret opbrugt, tegner vi halvårsabonnement for resten af året 1979 til en pris af
29- kroner.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFTS redaktion:
Werner Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder. Tlf. (04) 7218 78.
Christian Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå. Tlf. (04) 6214 50.
Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. Tlf. (04) 5217 37.

Prøvehæfter (overskudshæfter) sendes gratis og gerne efter anmodning.

Fire Skilling Lybsk slået 1622 af Hertug Hans den Yngre i Reinfeld, Pløn, Stormarn. Stormarns
våbenmærke er en svane, som kan ses under hestens forben.

Den sønderjyske Mønt- og
Medalj esamling
AF OLAV BONEFELD
Efter flere års stille arbejde med at skaffe
materiale åbnedes Den sønderjyske Møntog Medaljesamling den 11. okt. 1978 som en
afdeling af samlingerne på Sønderborg slot.
Dens egentlige start kan føres tilbage til ind
køb på auktionen over afdøde advokat Axel
Ernst's samlinger i maj 1965. Museumsin
spektør J. Slettebo redegjorde ved receptionen
for samlingens tilblivelse, som refereret i
pressen. Af tidsmæssige grunde blev det ind
købte materiale ikke nærmere gennemgået.
Men en kort gennemgang af nogle af sam
lingens genstande vil utvivlsomt have inter
esse for en større kreds.
Den ældste gruppe, vikingemønterne, er
repræsenteret med et par penninge fra Knud
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den Store og Svend Estridsen. Men da det
primære for denne samling er mønter og me
daljer m.v. fra Hertugdømmerne, savnes her
stærkt de ældste danske prægninger under
Harald Blåtand fra Hedeby og Jellinge. En
interessant penning fra omkring 1200 præ
get for Valdemar Sejr i Lybeck vises. Noget
lettere er det at skaffe materiale fra den efter
følgende periode 1241-1377. Mens vikinge
tidens mønter havde særdeles højt sølvind
hold og var godt prægede, så fuldbyrdedes
indtil 1377 en fuldstændig ødelæggelse af
danske pengevæsen, og det gik selvfølgelig
hånd i hånd med nationalt afhængighedsfor
hold. Der kan fra denne tid ses penninge fra
Christoffer I, Erik Menved og Christoffer II,
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flere af dem er slået i Slesvig. Penningen var
nu blevet til en kobbermønt, som ingen ville
have. I tiden, indtil man igen begyndte med
danske prægninger sidst i 1300-tallet, an
vendtes udenlandske penge. Disse, samt for
skellige hertugers udmøntninger er desværre
et af de af J. Slettebo nævnte huller. Det er
derfor bedst, at vi opholder os ved noget af
det, der er at se.
Fra Frederik I som hertug ses to fremra
gende mønter slået i Husum. Det er 1 mark
og den berømte daler med det fine portræt
af hertugen. Frederik II er ligeledes repræ
senteret med to stormønter og med en Flensborg-skilling. Også Christian IV møder med
et par gode ting, blandt andet 1 mark slået i
Gluckstadt. Herfra ses også en Christian V
4 mark.
Under Christian VII blev der slået megen
speciedaler-mønt i Altona, og af dem rum
mer udstillingen flere forskellige. Desuden
pynter de store guldmønter dobbelte Frede
rik- og Christian d'or, af hvilke de fleste
også er præget i Altona. Bedrøveligt er det at
se Frederik Vis store guldmønt stå i ensom
majestæt, det havde dog ikke været vanske
ligt at give den selskab. I det hele taget synes
det, som om man har set småmønterne over
hovedet. Selv af så almindelige ting som øremønterne udstilles kun få stykker.
Gottorp-hertugerne vises med et par køn
ne mønter, medens det er et stort savn, at
det ikke er muligt at udstille ret mange af
hertug Hans den yngres og hans slægts
numismatiske minder, fra stamfaderen kun
de kendte 2 og 4 skilling lybsk. Dog møder
man hans to sønnesønner hertug Johan Adolf
af Pløn og hertug August af Nordborg med
% og 1 daler.
I medaljemontren ses f.eks. kongelige me
daljer i anledning af Frederik VI og Maria
Sophia's kroning. Hun var datter af land
greve Carl af Hessen, statholder i Hertug
dømmerne. Dennes 60 års fødselsdagsmedal
je er der også. Endvidere Christian VIII på
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en sølvbryllupsmedalje sammen med gemal
inden Caroline Amalie fra Augustenborg
samt Frederik (VII) og Wilhelmines bryllup
fra 1828. Ja, selv hertug Frederik (VIII)'s
datter kejserinde Auguste Victoria mangler
ikke. Desuden rummer montren historiske
medaljer fra forliget i Altona 1689, Tønningens fald 1713, overgivelsen i Oldenworth,
Stade's erobring m.fl.
Af personmedaljer kan nævnes museums
direktør C. M. C. Mackeprang, født på Kiding, J. G. C. Adler, W. Eckersberg, Helmuth
v. Moltke, og vore nationale foregangsmænd
Jens Jessen og Gustav Johannsen; Christian
Paulsen er undervejs. Desuden flere fra det
øvrige land. Medaljør H. Salomons konge
lige medaljer gør sig godt. Det er på sin
plads også at kunne vise den side af dansk
kultur og kunst hernede i forbindelse med
det egentlige område hertugdømmerne.
Nogle klicheer til trykning af oprørsrege
ringens pengesedler, en tavle med gamle
møntforordninger, et Nordslesvig-kort med
påsatte nødpengesedler og et par historiske
oversigtstavler gør udstillingen alsidig. Lo
vende for samlingens videre udvikling var
det at høre J. Slettebos plan om opsætning af
yderligere tre montrer. Under et senere besøg
kunne man konstatere stor interesse fra både
yngre og ældre, der bekræfter en udtalelse,
som faldt: »Her skal vi snart hen igen og
have bedre tid.« Det ville være god service
overfor den besøgende at give nogle flere
oplysninger under de enkelte genstande, som
år, prægested og anledning (medaljer).
Det er prisværdigt, at museet har ventet
med at udstille, til det kunne ske under fuldt
ud sikrede forhold. Der er ingen tvivl om, at
ejere af mønter og medaljer, der kan tænke
sig at skænke eller deponere genstande i
samlingen, vil værdsætte omhyggelige sik
ringsforanstaltninger.
Den nyoprettede afdeling af museet er ud
mærket anskuelsesmateriale, hvor der kan
hentes inspiration til nærmere kendskab til
grænselandets historie.

Standur af Peder Jenssen, Døstrup (1732-1814).
I privat eje. Foto: O. K. Thorlund.

Urmagere i Tønder amt
AF JENS LAMPE
I tilslutning til den artikel om urmageriet i
det gamle Tønder amt, som blev bragt i Søn
derjysk Månedsskrifts majnummer, har for
fatteren, Jens Lampe, Beder, udarbejdet en
navneliste over urmagere født før ca. 1850.
Jens Lampe gør opmærksom på, at enhver
form for gengivelse af nedenstående artikel
og liste, også i kortere uddrag, ikke er tilladt
i følge gældende dansk lov om ophavsret
uden forfatterens tilladelse.
Det er bemærkelsesværdigt, at købstaden

Tønder allerede i 1710 havde 2 urmagere,
det samme antal som Kiel, der var blevet
universitetsby i 1665, eller som Randers,
mens f.eks. Århus ingen havde i dette år,
men først kom op på 2 i 1729. Endnu mere
bemærkelsesværdigt er det, at det internatio
nale værk »Watchmakers and Clockmakers
of the World« af G. H. Baillie, hvis første
udgave udkom i London 1929 og hvis sene
ste udgave fra 1974 bringer navnene på
over 36.000 anerkendte urmagere fra hele
verden, dog fortrinsvis den engelsksprogede,

179

i alle sine udgaver har medtaget 5 urmagere
fra Tønder-egnen, nemlig: Ketel Boy Steenholt fra Lindholm (nævnt 1706), Jørgen P.
Mortensen fra Rødenæs (nævnt 1721), Niels
Tygesen Mikkelsen fra Ballum (1762-1840),
Boy Cornils Holm fra Nibøl (nævnt 1780) og
Jakob Detlef Redlefsen fra Klangsbøl (nævnt
1807), idet der kun er nævnt 190 urmagere
fra Danmark og hertugdømmet Slesvig. Det
tyske værk af Jürgen Abeler »Meister der
Uhrmacherkunst«, Wuppertal 1977, som om
fatter over 14.000 navne på urmagere »fra
det tyske sprogområde« op til ca. 1850, har
62 urmagere fra Tønderegnen, heriblandt
adskillige fra rent dansksprogede egne.
I det følgende er forsøgt opstillet en nav-

neliste omfattende urmagere født før ca. 1850
samt enkelte mestre født efter 1860, såfremt
det kan påvises, at de har fremstillet ure
håndværksmæssigt eller væsentlige dele der
af, eller såfremt de på anden måde fagligt
har gjort sig gældende. Navnets stavemåde
kan variere i kirkebøger, borgerskabsproto
koller, folketællinger og andre arkivalier.
Når personlige data udover fødsel og død er
medtaget, er det ikke blot af hensyn til tids
bestemmelsen af deres produktion, men også
for at lette identifikationen af urmagere, der
er beslægtede eller har enslydende navne.
Enhver biografisk liste - også denne - er
forløberen for en anden og bedre. Tilføjelser
og evt. rettelser modtages meget gerne.

Forkortelser: s.a. = søn af, d.a. = datter af,
f. = født, g.m. = gift med, bsk. = borger
skab, kone. = koncession, ft. = folketælling.
I øvrigt er benyttet alm. forkortelser.

AGGESEN (AGGENS), AGGE STEFFEN, f. 1808 i Wyk, Før, gift med Lehna
Schneekloth fra Preetz. Urm. i Wyk, Før ved ft. 1840, 1845 og 1860.
ANDERSEN, ANDERS, f. 2.7.1838 i Brøns, død 11.4.1893 i Vor Frue sogn, Flens
borg, søn af kådner Christian Andersen og Metta Cathrina i Astrup, g.m. Wil
helmina Eleonora f. Andersen. Lært i Højer 1857-62. Urm. i Nørregade, Flens
borg.
ANDRESEN, ANDREAS, s.a. amtsportner Jens Andresen og Margrethe Schröder,
Tønder. G. 18.5.1779 i Tønder m. Sophie Magdalena Nielsen fra Ribe. Bsk. som
urmager i Tønder 1778.
ANDRESEN, ANDREAS, f. 17.10.1811 i Højer, død 11.2.1891 i Møgeltønder, s.a.
urmager Martin Andresen og Ingeborg Jochimsdatter. G. i Tønder 9.4.1837 m.
Dorothea Maria Michelsen, d.a. Mikkel Christensen i Århus. Bsk. som urm. i
Tønder 30.5.1836, nævnt som sådan ved ft. 1840, 1845, 1855 og 1860. 1866
nævnt som urm. i Møgeltønder.
ANDRESEN, CHRISTIAN, f. 21.5.1822 i Højer, s.a. urm. Martin Andresen og Inge
borg Jochimsdatter. G.m. Anna Cathrina Hansen. Lært hos Andreas Andresen i
Højer, svend i Tønder. Urm. i Højer. Bsk. som urm. i Tønder 27.8.1849. Nævnt
ved ft. 1855.
ANDRESEN, FRIEDRICH WILHELM, f. 25.2.1761 i Tønder, s.a. amtsportner Jens
Andresen og Margrethe Schröder. Fadder ved dåben: urm. A.D. Paulsen. Et stand
ur dat. 1786 bærer hans signatur.
ANDRESEN (ANDERSEN), MARTIN, f. 18.7.1785 i Emmerlev, død 3.1.1866 i
Højer, s.a. sømand Andreas Andresen og Anna Maria. G.m. Ingeborg Jochims-
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datter fra Ballum. Urm. i Højer ved ft. 1835, 1840, 1845.
ARNUM, SEJERMAGEREN FRA (anonym) rep. if. Ribe domkirkes regnskaber
domkirkeuret i 1651.
BANG, PAULI FERDINAND AUGUST, fik koncession som urm. i Skærbæk 28.10.
1853. Var krøbling.
BARTH, JOHANN JACOB, f. 1791, død 22.9.1843 i Tønder, s.a. væver Gottlieb
Friedrich Barth og Margaretha Nielsen. G. 3.7.1814 i Tønder m. Marie Christine
Laustdatter Skytte, d.a. tømrer Laurids Skytte i Varde og Else Nielsdatter. G. 2.
gang m. Anna Christine Jensen. Bsk. som urm. i Tønder 25.4.1814.
BERG, CHRISTEN, f. 24.9.1826 i Løgumkloster, s.a. kådner og smed Peter Christian
Berg og Maren Rasmusdatter. Kådner og urm. i Løgumkloster.
BERG, CHRISTEN JESSEN, f. 1754 i Ørderup, Toftlund s., død 18.7.1822 i Løgum
kloster, s.a. bolsmand og sognefoged Jes Christensen Berg og Anna Maria, g.m.
Juliane Brandt fra Bevtoft, d.a. skomager Nicolai Brandt og Barbara Abigael Pedersdatter. Urm. og kådner i Løgumkloster. Virkede også som orgelbygger.
BERG, NICOLAY, f. 31.7.1786 i Løgumkloster, s.a. foregående. G. i Løgumkloster
1.5.1819 m. Anna Kirstine Simonsen fra Tjæreborg. Urmager i Løgumkloster.
Urm. i Ravsted ved ft. 1840.
BEYER, JOHAN, rep. Møgeltønder kirkes ur ca. 1669 og ca. 1700.
BLANDFORT, HINRICH WILHELM, f. 10.11.1812 i Tønder, s.a. bager Siegmund
Wilhelm Blandfort og Christine Lorenzen. Bsk. som urm. i Tønder 13.11.1837.
Opsagt 26.11.1838.
BLANDFORT, SIGISMUND WILHELM, nævnes som urm. ved ft. 1840, men blev
senere bager.
BLEICHEN, HANS, f. 18.8.1765 i Ballum, død 16.1.1838 i Tønder, s.a. skipper
Hans Hansen Bleichen og Mette Christine Jensen, g.m. Anna Margaretha Hjort.
Bsk. som urm. i Tønder 30.4.1798.
BLEICHEN, HANS HANSEN, f. 18.5.1798 i Tønder, død 21.2.1834 i Nibøl, s.a.
urm. Hans Bleichen og Margrethe Hjort. Urm. og mechanicus i Nibøl.
BONNICHSEN, ANDREAS, f. 1741 i Tinglev, død 1.6.1789 s. st., s.a. snedker Bonnich Andresen og Kristina, g.m. Anna Magdalena Christensen. Bygmester, sned
ker, møllebygger og urkassemager i Tinglev.
BONNIKSEN, BAHNE, f. 25.10.1860 i Bov, Burkal s., død 4.3.1935 i Gienmore,
Leamington, Warwickshire, England, s.a. indsidder Bonnik Bonniksen og Karen
Marie Jensdatter. Lærte hos urm. N.P. Thorsmark i Åbenrå 1876-80, svend hos L.
A. Jensen, Antonistræde 18, København 1880-81, svend i Clerkenwell, London
1881-82, hos R. G. Webster, 5 Queen Victoria-street, City, London, siden selv
stændig i Coventry og Leamington. Blev naturaliseret og britisk statsborger 1910.
Førte en energisk kampagne for at få oprettet »Den danske urmagerskole« i Kø
benhavn fra 1887. Opnåede Kew observatoriets A-certifikat. Opfandt 1894 det
såkaldte karusselur, der kan betegnes som en robust variation af det franske tourbillonur. Beskæftigede sig med at konstruere speedometre til biler. Lommeurs
fabrikant i Coventry. Fremstillede fine kronometre. Opfandt et anlæg for auto
matisk tænding og slukning af gaslygter. Medl. af det kgl. britiske horologiske
institut og det kgl. astronomiske selskab. Besøgte Danmark i Genforeningsåret
1920 og var med til at modtage de sønderjyske urmagere i København s.å. (Se
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A. Helwig: »Drehganguhren, Tourbillons und Karusseluhren, Ihr Bau, Ihre Eigen
arten, Vorzüge und Nachteile«. Berlin 1927).
BOYSEN, CHRISTIAN, f. 31.3.1760 i Møgeltønder, s.a. urmager Nis Sønnichsen og
Marie Nisdatter, g. i Møgeltønder 12.8.1791 m. Marine Jacobsen. Urm. i Slots
gade, Møgeltønder. Ur af ham på Tønder Museum fra ca. 1780.
BOYSEN, NIS, se under Sønnichsen.
BOYSEN, SONNICK (SØNNICH), f. 1757, død 9.10.1803 i Møgeltønder, g. i Mø
geltønder 24.4.1790 m. Cathrine Johannesdatter. Urm. i Slotsgade, Møgeltønder.
Standur af ham i privat eje i Hjerpsted.
BOYSKOV, PETER JACOBSEN, f. 15.5.1823 i Møgeltønder, død 7.6.1908 s.st., s.a.
kromand Jacob Boyskov og Jeng Botille, g. 5.4.1850 i Møgeltønder m. Agathe
Caroline Madsen. Lærling hos Andreas Andresen, Tønder. Urm. i Møgeltønder.
BRECKENFELD, CARL JOHANN GEORG, f. 1778 i Ewershagen, MecklenburgSchwerin, død 12.3.1849 i Tønder, s.a. forpagter Barthold Breckenfeld og Emilie
Krüger. Ugift urm. i Tønder ved ft. 1835. Fik understøttelse, boede i fattighuset
og døde der.
BRODERSEN, BRODER, f. ca. 1808 på Oland, død 17.4.1837 i Nibøl, s.a. skipper
Rickert Brodersen og Margaretha Rickert Odens, g.m. Sophia Christensen. Urm.
i Nibøl.
BRODERSEN, CHRISTIAN, f. 19.2.1792 i Husum, død 24.10.1848 i Klægsbøl, s.a.
Broder Jacobsen og Anna Maria Christiansen, g.m. Christina Maria Christiansen.
Urm. i Klægsbøl ved ft. 1845.
BRODERSEN, JACOB, f. 14.7.1820 i Risum, død 14.2.1884 i Læk, s.a. Nis Broder
sen og Anna Cathrina Jacobs, g. 21.5.1843 m. Christine Hedwig Sørensen. Urm.,
kromand og landmand i Læk, fik koncession 1852. Han efterfulgtes som urm. af
sin søn Sønke Brodersen.
BUCH, JENS PETERSEN, f. 24.4.1813 i Skærbæk, død 19.9.1875 i Bylderup, s.a.
urm. Peder Pedersen og Gyde Marie Buch, g. i Ballum 24.5.1837 m. Ane Else
Laustdatter. Urm. og sølvarbejder i Skærbæk, siden urm. i Bylderup.
BUCH, PEDER PEDERSEN, f. 16.7.1823 i Skærbæk, broder til ovennævnte. Urm. i
Skærbæk. - Bladet »Dannevirke« nr. 24 for 26.2.1851 nævner, at P. P. Buch
»forfærdiger særdeles gode stueure« og at »han under krigens uro har forfærdiget
et stueur, som ved cylindergang spiller 11 yndede danske krigs- og folkemelodier.
Der er på valsen plads til en 12., men denne holdes tilbage, dels for endnu på det
sidste at have valg blandt de nyeste og dels for, når en køber findes, at denne
mulig kunne ønske sit livsstykke anbragt derpå. Samtlige melodier ere tostem
mige. Fløjterne, der danner 3 registre, ere af metal og vidne om fuldkommen
kyndighed i den del af orgelbyggekunsten, der her er kommen til anvendelse.
Selve urværket er af messing og stål og omfattes af et smukt forfærdiget mahagoni-huus. Buch har endvidere et andet stueur færdigt, der spiller 11 psalmemelodier, alle efter Zincks koralbog. Yndere af indenlandsk kunst og industri ville
vist med interesse læse nærværende nyhed«.
BUCH, PETER PETERSEN, f. 27.3.1843 i Bylderup, s.a. urm. Peder Pedersen Buch
og Anna Else Jensen, g. i Bylderup 10.10.1879 m. Mathilde Christine Christiansen
fra Skærbæk. Urm. i Bylderup.
BØTGER, NIELS (SØNNICHSEN), f. 23.1.1756 i Vesterende, Ballum, død 29.8.
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Tårnur fra Trøjborg, næsten identisk med
tårnuret fra Dover Castle fra o. 1400. An
giveligt nedtoges det allerede o. 1800 og gem
tes på ladegårdens loft.
Uret, der må være et af Danmarks ældste,
er helt igennem et grovsmedearbejde, og er
samlet uden anvendelse af skruer. Den til
uret hørende sandstensskive, der formentlig
er fra ca. 1570, er udstillet i drabantsalen på
Tønder museum. Se foto af urskiven i Søn
derjysk Månedsskrift 1979, hæfte 5, side 149.

1803 i Højer, s.a. Sonnich Nielsen Bøtger og Anna Sonnichs, g. i Højer 24.4.1776
m. Anna Kirstine Kjellerup. Kådner og urm. i Højer. - Hans standure havde 6
spillemelodier. Om sommeren reparerede han ure på Sild. (E. Schlee: »Wenn auf
Sylt die Uhren stehen blieben« i »Der Schleswig-Holsteiner«, 1951, s. 342-43).
CHRISTIANSEN, CHRISTIAN GEORG, f. 29.9.1824 i Nibøl, død 9.2.1879 i Klægs
bøl, s.a. Carsten Christiansen og Hanna Margarethe Schmidt, g. 1853 m. Cecilia
Margaretha Paulsen fra Ladelund. Lærte hos Chr. Brodersen, Klægsbøl. Urm. i
Klægsbøl, kone. 1861.
CARSTENSEN, CHRISTIAN MORITZ, f. 25.9.1840 i Nibøl, død 20.1.1892 s.st.,
s.a. Thomas Carstensen og Marie Christine Hansen, g.m. Hanna Instine f. Chri
stiansen. Lærte hos C. G. Christiansen i Klægsbøl. Urm. i Nibøl og Dedsbøl, kone.
1863 og 1865.
DENTZIEN, JACOB, f. 2.2.1778 i Tønder, død 5.8.1805 s.st., s.a. hattemager Johann
Jacob Dentzien og Margrethe Lorenzen. Bsk. som urm. i Uldgade, Tønder 1.3.
1802.
DETHLEFSEN, JENS KLINT, f. 29.8.1792 i Tønder, s.a. kniplingshandler Detlef
Detlefsen og Anna Margaretha Klint. Bsk. som urm. i Tønder 4.5.1818, urmagermedhj. i Åbenrå ved ft. 1840, urm. i Slesvig ved ft. 1845.
DIEDERICHSEN, JOHAN CHRISTIAN, f. 26.2.1808 i Rejsby, død 18.4.1886 s.st.,
s.a. Johannes Diederichsen og Anna Lauridsdatter, g. i Rejsby 4.11.1836 m.
Christiane Hoyer. Urm., guldsmed, gørtler og kådner i Rejsby 1836-86.
DIEDRICHSEN, NICOLAY EDUARD, f. 15.2.1829 i Højer, død 10.5.1866 i Nibøl,
s.a. degn og skolelærer Jes Christoph Diedrichsen og Anna Dorothea Lorenzen,
g.m. Ingeborg Elisabeth Bussmann. Kone, som urmager i Nibøl 1855, ved sin
død også gæstgiver.
DREJER, JENS HANSEN, Tønder. Bsk. som drejer i Tønder 1657, men skal også
have fremstillet ure, delvis af træ.
DYRBYE, PETER FALK, f. 1813 i Ribe. Urm. og guldsmed i Gram før 1834. Urm.
og guldsmed i Højrup efter 1834.
EMMERLEV (EMMERLEFF), HANS CHRISTENSEN, døbt 15.6.1777 i Emmerlev,
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død 2.10.1852 i Døstrup, s.a. Christen Hansen og hustru, g. i Døstrup 15.10.1825
m. Marie Dorothea Poulsdatter, g. 2. gang m. Marie Dorothea Schmidt. Hus
mand, guldsmed og urmager i Døstrup. Medl. af Brødremenigheden. (J. Brodersen: »Fra gamle dage«, s. 343).
ERIKSEN, HANS JESSEN, f. 9.10.1812 i Birkelev, Vodder s., s.a. Erik Pedersen og
Botilla Hansdatter. Lært hos Niels Nielsen i Højer. Urm. og guldsmed i Birkelev
ved ft. 1860.
FEDDERSEN, CHRISTIAN PETER, f. ca. 1828 i Jedsted, Vilslev s. Lært urmageriet
i Vilslev. Fik kone, som urm. i Skærbæk 1854. (I en skrivelse til amtsstuen i
Tønder 13.4.1854 udtrykker daværende urm. P. F. Bang sin frygt for den nye
konkurrent).
FEDDERSEN, HANS PETER, den ældre, f. 9.1.1788 i Vester Snattebøl, Læk s., død
1860 s.st. Miniaturemaler, urm. og landmand i Vester Snattebøl.
FRANDSEN, ANDREAS HANSEN, f. 14.5.1815 i Brede, død 15.1.1887 i Brøns, s.a.
kådner Peter Andresen Frandsen og Sidsel Hansdatter, g. i Døstrup 15.5.1841 m.
Marie Kjerstine Hansdatter fra Arrild. Lærling hos urm. og guldsmed Hans Chri
stensen Emmerlev 1833-38, svend i Døstrup 1838-46. Urm. og guldsmed i Rejsby 1846-82. Kone. 10.6.1854.
FRANDSEN, HANS ANDERSEN, f. 29.12.1843 i Døstrup, død 12.2.1917 i Ribe
domsogn, s.a. urm. og husmand Andreas Hansen Frandsen og Marie Kjestine
Hansdatter, g. i Døstrup 24.1.1869 m. Margrethe Schmidt fra Skærbæk. Urm. i
Holsted, Bredebro og Grønnegade, Ribe 1880-1917. En søn og sønnesøn blev
urm. i Århus.
FOLKVARDSEN (VOLQUARDSEN), HANS CHRISTIAN, f. ca. 1802, død 24.12.
1863 i Burkal, s.a. Jens Volquardsen og Synje Hansen, g.m. Jestine Nissen, som
døde i Burkal 3.1.1864. Urm. i Nibøl 1862, men flyttede året efter til Burkal.
FRIDRICHSEN (FREDERIKSEN), ANDRES (ANDERS), f. 8.9.1732 i Svanstrup,
Brede s., død 14.2.1806 på fattighuset i Møgeltønder. Urm. i Stokkebro ved Mø
geltønder.
FRIDRICHSEN, CARSTEN, f. ca. 1805 i Chr. Albrechtskog, g.m. Christina Cathrina
Petersen. Urm. og spillemand i Nibøl og Dedsbøl ved ft. 1840 og 45. Kone. 1855.
FRIEDRICHSEN (FREDERIKSEN), GODSKE MØLLER, f. 15.12.1791 i Mollerup,
Visby s., død 22.9.1884 i Bredebro, s.a. Frederik Christiansen og Herlig Pedersdatter, g. i Brede 26.10.1820 m. Anna Margrethe Sølbech. Urm. i Bredebro.
FRIEDRICHSEN, JACOB, f. 17.5.1710, død 17.12.1796 i Sottrup, Bylderup s., g. 1.
gang m. Kirsten Hansen, Tårup, g. 2. gang m. Bodil Peter Lautrups. Bolsmand og
urm. i Sottrup, Bylderup s.
GIEDAHL, JACOB PETER, f. 1745 i Høgsholt, Hover s. v. Vejle, død 29.1.1809 i
Tønder, s.a. urm. Jacob Peter Giedahl og Anna Marie Fiirstenau, g.m. Marie
Jessen. Urm., gæstgiver på Skibbroen i Tønder. Bsk. 28.2.1788.
GLØIER, LORENZ, f. ca. 1721. Urm. i Løgumkloster ved ft. 1769.
GRAM, HANS PETER, f. 23.8.1842 i Mjolden, død 21.1.1910 i Ballum, s.a. gdr.
Peder Gram og Mette Jensdatter, g. i Ballum 16.11.1875 m. Anne Cathrine Chri
stensen fra Brede. Urmagersvend i Mjolden 1875. Urm. i Bodsbøl, Ballum s.
GRAM, JENS BRODERSEN .(BRORSON), f. 24.4.1838 i Gjesing, Skærbæk s., død
23.1.1914 i Skærbæk, s.a. murermester Peder Brodersen Gram og Maren Peters-
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datter Gjesing, g. 5.2.1867 i Skærbæk m. Ane Pouline Ravn fra Gårdkrog. Urm.
i Skærbæk.
GREVE, THOMAS, urm. på Før 1760. Et ur med hans sign, på Haerberlin-Museet
i Wyk.
HAMMER, POUL, f. 2.12.1798 i Agerskov, s.a. inderste Otto Poulsen i Gestrup og
Anna Hermansdatter. Urm. i Læk ved ft. 1860.
HANSEN, BUNDE PETER, f. 1816 i Morsum på Sild, s.a. Peter Bunde Hansen, g.m.
Maren Hansen fra Kejtum. Urm. i Morsum ved ft. 1845 og 1860.
HANSEN, CARSTEN, f. 30.8.1730 i Vesterland, Sild, død 20.2.1799 s.st. Kaptajn,
navigationslærer og fremstiller af solure og nautiske instrumenter.
HANSEN CHRISTIAN, f. 3.4.1814 i Lintrup, s.a. Hans Jensen og Birthe Madsdat
ter. Urm. i Hvidding ved ft. 1855, i Højrup ved ft. 1860.
HANSEN, CHRISTIAN MØLLER, f. 8.3.1817 på Dover mark, Lintrup, s.a. Hans
Hansen og Mette Christensdatter. Kone, som urm. i Højrup 17.8.1854.
HANSEN, HANS, Tønder. Bsk. som urm. i Tønder 6.11.1780.
HANSEN, HANS (også kaldet SMED), f. 10.8.1745 i Ballum, død 19.12.1825 s.st.,
s.a. smed og urm. Hans Jensen og Mette Hansdatter, g.m. Maren Lassen. Overtog
faderens forretn. 1764, men drev samtidig agerbrug. Der findes endnu adskillige
standure i privat eje med Hans Hansens sign., f.eks. i Hjerpsted, Kolding, Hol
bæk, Ribe og Braderup. I kommandørgården på Rømø i »e sønderdøms« står til
venstre for døren et dobbeltvisende standur sign. Hans Hansen, Ballum, 1770.
Det er et spilleur med oprindelig 12 melodier og det viser mod »e sønderdørns«:
time, dato, måned samt månens stilling. (Se Ester Andersen og Roland Hansen:
»Kommandørgården på Rømø«, i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark«, 1954).
HANSEN, HANS (også kaldet DREIER), sandsynligvis identisk med foregående.
Smed i Vesterende, Ballum. G. 1. gang m. Mette Diderichs af Buntje, g. 2. gang
m. Maren Laustdatter, g. 3. gang m. Maren Vraa af Nustrup.
HANSEN, HANS HINRICH, f. 19.6.1813 i Nibøl, død 15.4.1882 s.st., s.a. Hinrich
Hansen og Margaretha Holdt, g. 1. gang m. Anna Lucia Boisen, g. 2. gang m.
Anna Catharina Jensen. Urm. i Nibøl og Dedsbøl ved ft. 1840, 1845, 1850, 1860.
Kone. 7.8.1865. Han havde som svend i 1860: Hans Hass Lassen fra Norge.
HANSEN, JAP PETER, f. 8.7.1767 i Vesterland, Sild, død 9.8.1855 s.st. Styrmand,
navigationslærer og skolelærer i Vesterland 1800-1820, ski. i Kejtum 1820-29.
Var en udmærket matematiker og navigatør og reparerede også ure.
HANSEN, JENS (også kaldet DREIER), f. 21.7.1735 i Bodsbøl, Ballum s., død 8.9.
1789 i Ribe, s.a. urm. Hans Jensen Smed og Mette Hansdatter, g. 22.11.1764 m.
Mette Kirstine Andersdatter af Ribe. Urmager i Ballum, bsk. som urm. i Ribe
1762. Standure af ham i privat eje i Øster Vedsted, Ribe, Kolding, Esbjerg, Vilslev, Andrup og USA.
HANSEN, JENS ENEVOLD, f. 13.6.1739 i Ballum, død 1.1.1778 s.st., s.a. urmager
Hans Jensen Smed og Mette Hansdatter, g. i Ribe 15.11.1769 m. Marie Vibeke
Nielsdatter. Urm. i Ballum, bsk. som urm. i Ribe 1772. Standure af ham på Koldinghus, Nordby Museum, Fanø, Ribe Museum, Billum, Thisted, Varde, V. Ved
sted.
HANSEN, L., urm. i Spragebøl, Læk s. omkring 1830.
HANSEN, NICOLAY, f. ca. 1803, død 3.6. 1866 i Klægsbøl, g.m. Nanke Lorenzen.
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Urm. i Klægsbøl ved ft. 1840.
HANSEN, PETER, døbt 21.10.1731 i Emmerlev, død 17.6.1787 i fattighuset i Mø
geltønder, s.a. Hans Staffensen og hustru. Urm. i Møgeltønder 1752-68. En enpeger uden slagværk med hans sign, findes på Varde Museum (se »Mark og
Montre«, årg. 1966, s. 39 og A. Steensberg: »Danske Bondemøbler«, 1949).
HANSEN, PETER ANDREAS, f. 8.12.1795 i Tønder, død 28.3.1874 i Gotha, s.a.
guldsmed Nicolai Hansen og Anna Henriette Köhn. Udførlig biografi i »Dansk
Biografisk Leksikon«, bd. IX, s. 275. Kom efter sin konfirmation i lære som ur
mager hos den norskfødte H. P. Petersen Guldbrandsen i Flensborg. Bsk. som
urmager i Tønder 1819. Fremstillede 1816 et stort standur af mahogni med fløjte
værk som svendestykke, nu på Flensborg Museum. Blev en berømt astronom og
geodæt og har udarbejdet en sindrig metode til beregning af planetbaner. Blev
medhjæper hos professor Schumacher i København og flyttede senere med ham til
Altona. Blev 1826 direktør for observatoriet i Gotha i Thüringen med titlen pro
fessor. Ridder af Dannebrog 1832. Peter Andreas Hansens fortjenester i astrono
mien er så sent som i 1942 blevet fremhævet af den engelske kgl. astronom, dr.
H. Spencer Jones, i forbindelse med den under 2. verdenskrig afsluttede hidtil
største undersøgelse af problemet om solens afstand. Der deltog 24 observatorier
i fem kontinenter. Mindesten for ham i Tønder 1935.
HANSEN, SØREN, f. 24.8.1723 i Harknag, Ballum s., død 3.6.1788 s.st., s.a. Hans
Sørensen og hustru Karen, g. 13.12.1747 m. Ellen Hansdatter af Harknag. Ur
mager i Harknag, Ballum.
HINRICHSEN, HARKE, f. ca. 1826 i Fartoft. Urm. i Fartoft 1860-67.
HINRICHSEN, HINRICH VOLKERTS, f. 1805 i Øvenum, Før, s.a. urm. Volkert
Hinrichsen, g.m. Stinke Johannsen fra Nordmarsk. Urm. i Wyk, Før ved ft. 1835,
1845 og 1860.
HINRICHSEN, JÜRGEN, f. 1788 på Før. Urm. i Østerland, Før, urm. i Husum ved
ft. 1835, 1845 og 1860.
HINRICHSEN, VOLKERT, f. 25.2.1781 i Øvenum, Før, død 21.5.1865 i Wyk, Før,
g. 26.9.1804 m. Naomi Nonnsen. Bsk. som urm. og guldsmed i Wyk 20.12.1853.
HÜLLENDER, MATTHIAS, nævnes som urm. i Nibøl 1728.
HOLM, BOY CORNILS, nævnes som urm. i Nibøl 1780. Et standur af ham sign.
1780.
HORN, JOHANN CHRISTIAN, f. 22.10.1812 i Møgeltønder, død 12.6.1873 i
Højer, s.a. skomager Johann Friedrich Horn og Catharina Fogtmand, g. 9.10.1840
m. Anna Catharina Diedrichsen, d.a. degn og ski. Jes Diedrichsen og Anna Doro
thea Lorenzen. Urm. og guldsmed i Højer.
HYLDTOFT, JENS HANSEN, f. 6.9.1849 i Vesterbæk, Roager s., død 31.8.1911 i
Højer, s.a. husmand Hans Lauridsen Jensen Hyldtoft og Johanne Mikkelsen, g.m.
Gyde Marie Petersen. Lærling i Stade, Burkal hos morbroderen Laust Mikkelsen.
Urm. i Ravsted 1870-98. Overdrog forretn. til sønnen, fortsatte selv som urm. i
Tinglev 1898-1902, derefter i Højer 1902-11. Søn: Jacob Hansen Hyldtoft.
HØRLØCK, JENS CHRISTIAN, f. 24.1.1823 i Løgumkloster, død 10.12.1897 s.st.,
s.a. købmand Jens Nielsen Hørløck og Kjestine Nicolaisen, g. i Løgumkloster
21.9.1849 m. Metta Cathrina Quitzau. Urm. i Løgumkloster. Fm. for håndværker
foreningen i Løgumkloster 1876-84.
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Standur. Fra Ballum. Inscr.: Peter Hansen.
Maren Peters. Udført af Søren P Uhrmager Ballum 1748.

Standur. Fra Daler. Udført af Sonnick
Boysen, Møgeltønder.

HØRLYK, PEDER CHRISTIANSEN, f. 20.5.1815 i Løgumkloster, s.a. indsidder
Johan Hørlyk og Christine Hinrichsen i Ellum. Urm. Løgumkloster.
HØRLUCK, PETER NIELSEN, f. 21.4.1809 i Løgumkloster, død 23.1.1899 i Nu
strup, s.a. bolsmand og sandemand Niels Jensen Hørlyck og Merete Kirstina Nis
sen. Urm. i Løgumkloster før 1834, urm. i Gram ved ft. 1835, urm. i Bæk,
Nustrup s. ved ft. 1855 og ved sin død. Ugift.
HØYER, PEDER NISSEN, nævnes som smed og urm. i Emmerlev 1791.
IFVERSEN (IVERSEN), MÅRTEN, f. ca. 1674 i Assit, Løgumkloster s., død 1705
i Tornskov, Nr. Løgum s., s.a. Iver Andersen og hustru, g.m. Maria Gøddertsdatter, d.a. Gøddert Hansen, Søndergård og Karen Ehmsdatter. Urm. i Tomskov
ved Løgumkloster. Har bl.a. fremstillet tårnure til Ribe og Haderslev domkirker.
JACOBSEN, AUGUST FRIEDRICH, f. 14.5.1819, død 21.10.1873 i Læk, s.a. skole
lærer Jens Jacobsen og Herle Marie Jensen. Urm. og guldsmed i Læk.
JACOBSEN, JACOB PETER, f. 1.7.1809 i Nolde, Burkal s., s.a. kådner Christian
Jacobsen og Kirstine Pedersdatter, g.m. Helene Cathrine Slott fra Oversø. Urm. i
Burkal og senere i Sankelmark, O ver sø s. i Sydslesvig.
JEFSEN, HANS, f. 20.11.1816 i Visby, død 15.6.1891 i Ballum, s.a. hjulmager Jef
Jefsen og hustru Maren, g. 14.9.1839 m. Maren Andreasdatter af Harknag. Par
cellist og urm. i Bodsbøl, Ballum s.
JENSEN (JANSEN), CHRISTEN, nævnes som urm. i Løgumkloster 1783.
JENSEN, CHRISTIAN HENRIK, f. 1831, død 30.3.1892 i Højrup. Ugift. Urmager i
Arnum.
JENSEN, FEDDER NIELSEN, f. 24.2.1816 i Otterbøl, Mjolden s., s.a. gdr. Niels
Feddersen og Maren Jensdatter, g.m. Cathrine Marie Engelstoft. Lært som urm.
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i Højer. Urm. i Ballum, etabi. som urm. og guldsmed i Skærbæk 1846.
JENSEN, GREJS EHMSEN, døbt 20.1.1786 i Emmerlev, død 4.2.1875 s.st., s.a. Jens
Greisen og Kirsten Jensen, g. 10.7.1819 m. Bodil Marie Ehmsen. Lært hos Hans
Bleichen i Tønder. Urm., sognefoged og Dannebrogsmand i Emmerlev.
JENSEN, HANS, f. 1704 i Ballum, død 1.9.1764 s.st., g.m. Mette Hansdatter. Kald
tes Hans Uhrmager. Leder af brødremenighedens forsamlinger i Ballum. Sønnen
Hans Hansen overtog forretn. 1764. (Jonas Brodersen: »Fra gamle dage«, 1912
s. 308-09). Standure med hans sign, i Varnæs, Bevtoft og Turup på Fyn.
JENSEN, JENS CHRISTIAN, f. 4.5.1848 i Arksum, Før, død 19.2.1919 i Nibøl, g.
1.11.1878 m. Caroline Henrike Lund. Urm. i Nibøl.
JENSEN, JOHAN, f. 1667, død 17.3.1741 i Løgumkloster. Måske begyndt som urm.
i Tønder, hvor en Johann Jansen Urmacher nævnes i årene 1705-17. Ovennævnte
var i hvert fald urm. i Løgumkloster 1735. I 1729 reparerede han det gamle ur
i Løgumkloster »med nye hjul og perpeldick«, hvorfor han fik 110 mk. Han frem
stillede ure, som han solgte i Jylland.
JENSEN, JØRGEN, f. 1756. Ved ft. i 1801 ugift guldsmed og urm. i Ballum.
JENSEN, MIKKEL, kaldet URMAGER, nævnes i årene 1810-21 i Ballum.
JENSEN, NICKELS, f. 1804, g.m. Catharina Wolck. Ved ft. 1835: kromand og urm.
på Nordstrand.
JENSEN, NIELS SONCKE, f. 1832, død 3.2.1879 på fattighuset i Skærbæk, s.a.
klodsemager Jens Jensen fra Tønder. Kone, som urm. i Skærbæk. Bsk. som urm. i
Tønder 14.5.1855.
JENSEN, PETER, nævnes som ur- og instrumentmager i Set. Johannes på Før 1783
1798.
JENSEN, PETER, f. ca. 1781. Ved ft. 1840 urmager i Stedesand.
JENSEN, SØREN, døbt 30.8.1711 i Døstrup, død 30.12.1774 s.st., s.a. Jens Pedersen
og hustru, g. i Døstrup 26.6.1743 m. Ellen Knudsdatter. På urmuseet i Den gamle
By i Århus findes et standur af ham med døgnværk m. timeslag, messingplade og
-hjul. Skiven af messingblik med graveringer på midten, tinkrans m. romertal,
linseformet tinplade, mrkt. Søren Jensen/Døsterop/1770. Kassen af fyr, nu rødmalet. Højde 193 cm. - Ved Søren Jensens død skrev præsten »min kære ven og
medhjælper«, hvilket måske kan udlægges således, at han var klokker ved kirken.
JENSSEN, PEDER, døbt 15.6.1732 i Døstrup, død 13.3.1814 s.st., g. i Døstrup
1.6.1759 m. Maren Nisdatter fra Drengsted, g. 2. gang m. Herle Petersdatter.
Standur dateret 1762 i privat eje i Odense.
JESSEN, JENS, nævnes som gårdejer og urm. i Kannikhus, Møgeltønder i 1834.
JOHANNSEN, ANDREAS, f. 27.6.1796 i Løgumkloster, død 14.11.1870 s.st., s.a.
skrædder Niels Johannsen og Anna Andersen, g. i Løgumkloster 9.2.1831 m.
Christine Marie Nielsen, Åbenrå. Urm. og bolsmand i Løgumkloster.
JOHANNSEN, HANS PETER, kone, som urmager i Læk 1860.
JOHANSEN, CHRISTIAN DIDERIK, f. 29.5.1842 i Rejsby, død 1.12.1923 i Vester
Vedsted, s.a. guldsmed og inderste Johan Christian Didriksen og Christine Højer,
g. i Løgumkloster 26.10.1869 m. Bartholine Petrea Bahnsen. Lærling hos H. P.
Rosenbom i Lgkl. Urmager i Vester Vedsted 1875-1923.
JOHANSEN, FRANZ, f. 1817 i Stedesand, g.m. Ingeborg Siewerts. Ved ft. 1860
urm. i Odenbøl.
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Standur. Fra Kærgaard. Inscr.: Jens Peter
sen Emmerlef 1777. Sandsynligt udført af
Hans Hansen, Ballum.

Standur. Fra Kærgaard. Inscr.: 1) Chre
sten Madsen/Margareta Chrestens 2) An
na Chrestens/Karen Chrestens Datter. Ud
ført af H. Hansen.

JOHANSEN, HANS ANDERSEN, f. 20.8.1823 i Ottersbøl, Mjolden s., s.a. hus
mand og smed Johannes Thomsen og Dorthea Margrethe. Urm. i Ottersbøl før
1852. Søgte 1852 kone, som urm. i Gram.
KAPER, FRITZ, f. 1842 i Nr. Lindholm, død 15.2.1888 i Tønder, s.a. degn og ski.
Ernst Leberecht Kaper og Anna Elisabeth Bufleb. Lærling hos Johann Mackel i
Flensborg. G. i Tønder 23.10. 1877 m. Anna Dorothea Speck fra Itzehoe. Bsk.
som urm. i Tønder 21.9.1868.
KARSTENS, HANS, f. 21.1.1767 i Nibøl, død 6.2.1819 s.st., s.a. Karsten Hansen
og Ingeborg Karstens, g. 11.5.1816 m. Christiane Dorothea Albrechtsen. Kådner,
urm., tin- og messingstøber i Ulebøl ved Nibøl.
KAYSEN, PETER PETERSEN, f. 10.7.1778 i Lydersholm, Burkal s., død 21.12.1847
i Vor Frue sogn, Flensborg, s.a. bolsmand Samuel Kaysen og Adelheid Petersen,
g. 1. g. m. Anna Elisabeth Andresen, g. 2. g. m. Maria Wolf. Bsk. som urm. i
Tønder 31.3.1806, opsagt 29.11.1815. Bsk. som urm. i Flensborg 17.2.1822.
KEYSER, ANTON, f. i Torgau, Sachsen. Bsk. som urm. i Tønder 12.4.1710.
KNUDSEN, NOMMEN TADE, f. 15.11.1805, død 1895 i Boldiksum, Før, g. 6.11.
1835 m. Gontje Rorden. Urm. i Boldiksum, Før.
KORNBECK, JOSIAS PETERSEN, f. 28.10.1728 i Rær, Thisted amt, død 30.4.1799
i Wyk, Før, s.a. Monsieur Simon Kombeck Petersen og Anne Cathrine Petersdatter, g. 1. g. m. Metta Gerritsen fra Vester Vedsted og g. 2. g. m. Wilhelmine
Johannsen fra Wyk. Urm. og guldsmed i Wyk, Før.
KROGH, MADS HANSEN, f. 7.3.1777 i Allerup, Toftlund s., s.a. gdr. Hans Mad
sen og Bodil Petersdatter, g. i Toftlund 14.6.1799 m. Kjesten Marie Jensdatter
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Schmidt af Stenderup, d.a. bolsmand Peter Jensen Smith og Merret. Urm., indsid
der og landeværnsmand i Løgumkloster. - Et standur med Kroghs sign. dat. 1804
i privat eje i Ravsted.
LAURIDSEN, MIKKEL, kaldtes også LAUSTEN, MICHEL, f. 26.7.1730 i Bodsbøl,
Ballum s., død 28.8.1792 s.st., s.a. smed Laurits Lauritsen og Esther Mikkelsdatter, g.m. Ester Hansdatter. Urm. og guldsmed i Bodsbøl. Standur dat. 1782 i pri
vat eje i Ribe.
LAURITZEN, LAURITZ, døbt 29.7.1697 i Bodsbøl, Ballum s., død 26.3.1752 s.st.,
g.m. Ester Mikkelsdatter, s.a. Lauritz Boysen og Karen Lauritzdatter. Fader til
ovenstående. Smed og urm. i Bodsbøl.
LAUSTSEN, HANS, begravet 7.10.1731 i Emmerlev. Urm. i Kjærgård, Emmerlev s.
LAUSTEN, MICHEL, kaldtes også LAURIDSEN, MIKKEL, standur med hans sign.
dat. 1782 i mahognikasse, højde 219,8 cm. på urmuseet i Den gamle By i Århus.
(Se »Arv og Eje«, 1958, s. 96).
LAUSTEN, PEDER kaldet UHRMAGER, død 4.5.1769 i Nr. Sejerslev, Emmerlev s.,
s.a. Laust Smed. Nævnes som urmager i Sdr. Sejerslev i årene 1741-69.
LIND, ANDREAS JENSEN, f. 29.4.1817 i Møgeltønder, død 15.10.1887 i Vor Frue
sogn, Haderslev, s.a. tømrer Niels Andresen Lind og Marie Andresen, g. 1. g. m.
Helene Feddersen, g. 2. g. m. Christiane Marie Eggert. Etabi. som urm. og guld
smed i Højer 1849.
LORENTZEN, PETER, f. 1714, død 9.7.1777 i Emmerlev. Urm. i Emmerlev. Stand
ure med hans sign, i privat eje i Hjerpsted, dat. 1760, Nommenswarf og Haderslev
Museum.
LORENZEN, ANDREAS, f. 1780. Bsk. som urm. i Tønder 22.7.1811.
LORENZEN, LORENZ, f. 1806 i Wyk, Før, g.m. Elsabe Haverbier. Urm. i Wyk.
Urm. i Flensborg 1831, nævnes endnu ved ft. 1860.
LORENZEN, PEDER, sandsynligvis identisk med Peder Laus ten, død 1769 i Nr.
Sejerslev. Flere standure af ham i privat eje, deriblandt et standur med 8-dages
værk, som viser måne og dato og har et kunstfærdigt klokkespil, der spiller 6
salmer. »Kommer, hvo vil visdom lære«, »Nu velan et frejdigt mod«, »Nu hviler
mark og enge«, »Jeg vil din pris udsjunge«, »Vågn op og slå på dine strenge«,
Et trofast hjerte, Herre min«.
LOCK, FERDINAND, f. 1.3.1840 i Tønder, død 10.6.1932 s.st., s.a. urm. Peter Lock
og Anna Margaretha Fogh, g. i Tønder 25.10.1863 m. Magdalena Christine Paulsen. Urm. og guldsmed i Tønder.
LOCK, MARCUS, f. 11.2.1838 i Tønder, død 19.1.1917 s.st., s.a. urm. Peter Lock
og Anna Margrethe Fogh. Nævnes som urm. i Tønder ved ft. 1860, men fik sit
bsk. fornyet 9.7.1866.
LOCK, PETER, f. 19.5.1808 i Gråsten, død 17.5.1877 i Tønder, s.a. organist og ski.
Detlev Lock og Susanne Nielsen, g. i Ribe 6.4.1833 m. Anna Margrethe Fogh.
Bsk. som urm. i Tønder 17.10.1831.
MARTIN, POUL, urm. i Gånsager, Vodder s. Standur med hans sign., dat. 1804 i
privat eje.
MARTINSEN, JENS, f. 1786 i Emmerlev, s.a. Martin Madsen Bækker. G.m. Else
Dorothea Christensdatter. Urm. og husmand i Sdr. Sejerslev, Emmerlev s. ved ft.
1834. Standur med hans sign, i privat eje på Fanø.
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MATHIESEN, FRIDRICH CHRISTIAN, døbt 15.6.1718 i Tønder, død 10.7.1798 i
Jejsing, Hostrup s., s.a. borger Matthies Christensen og Margaretha Matthiesen,
g.m. Mette Cathrine Hansdatter. Bsk. som urm. i Tønder 7.5.1749, senere urm. og
guldsmed i Jejsing. Taffelur m. hans sign, på Museum für Kunst und Gewerbe i
Hamburg. Standur med hans sign., dat. 1760 på Tønder Museum.
MATHIESEN, MATTHIAS, f. 24.10.1773 i Tønder, død 6.11.1837 s.st., s.a. skræd
der Christian Matthiesen og Christine Jansen Becker, g.m. Maria Wissing. Bsk.
som urm. i Tønder 1.8.1797. Ur af ham på Tønder Museum.
MATTHIESSEN, BENDIX, f. 1823. Urm. i Nørby, Visby s. 1851.
MATTHIESSEN, BOH, f. 8.4.1832 i Højer, død 27.12.1905 s.st., s.a. bolsmd.
Claus Matthiesen og Anna Maria Rerup, g. i Døstrup 26.5.1857 m. Margrethe
Hansen. Lærling 1850-54, svend hos Laust Sølbeck i Døstrup. Urm. og guldsmed
i Højer.
MIKKELSEN, LAURIDS, f. 4.9.1829 i Jedsted, Vilslev s., død 14.12.1895 i Jyndevad, Burkal s., s.a. Mikkel Ipsen og Bodil Pedersdatter, g. 8.9.1854 m. Cathrine
Marie Christensen fra Stade. Lærling hos K. Feddersen, Jedsted i 3 år, svend hos
P. C. Hørlyk i Løgumkloster 2 år. Kone, som urm. i Stade, Burkal s. 21.4.1853.
Han fremstillede selv alle sine ure og gik ud med sin værktøjstaske, når der blev
sendt bud efter ham. Havde et mindre landbrug. (Tønder amtsarkiv. Nærings
væsen 1818-67).
MIKKELSEN, NIELS TYGESEN (TYSSEN), f. 26.3.1762 i Bodsbøl, Ballum s., død
11.4.1840 i Ballum, s.a. urm. og guldsmed Mikkel Lauridsen og Ester Mikkels,
g.m. Helene Margrethe Thygesdatter. Urm. ved ft. 1801 i Ballum, også guldsmed
og husmand. (Se Jonatan Smith: »En gammel urmagerslægt i Ballum« i »Sdj.
Månedsskr.« nr. 11 årg. 1951).
MIKKELSEN, PEDER, døbt 18.8.1716 i Åbøl, Tirslund s., s.a. Mikkel Pedersen, Åbøl
og hustru. Lærling hos urm. Delgast, Fredericia 1733-36. Urm. i Emmerlev.
Standur af ham på Sdr. Sejerslev-gården i Frilandsmuseet i Lyngby. (Se Jørgen
Køster: »Gården fra Sønder Sejerslev«. Nationalmuseet, 1973).
MOMSEN, HANS, f. 23.10.1735 i Faretoft, død 13.9.1811 s.st., s.a. jordbruger og
landmåler Momme Jensen og Maria Hansen, g. i Faretoft 4.1.1780 m. Adelheid
Breckling. Beskæftigede sig med landbrug, landmåling, digebygning, lærte sig
latin, astronomi, matematik og navigation og virkede som landskabsmaler, kob
berstikker, bogbinder, orgelbygger, ur- og instrumentmager. Standur af ham i
privat eje i Husum. Momsen har fremstillet soluret på Faretoft kirke. (Se Nis
Hansen: »Dansk Folkeblad«, V, 1839, s. 126 og Niemann: »Schleswig-Hol
steinischen Blättern für Polizei und Kultur«, Altona/Kiel, 1799, II, s. 194 ff.).
MOMSEN, PETER, f. 18.7.1821 i Visby, død 28.2.1869 i Kejtum, s.a. gdr. Jacob
Petersen Momsen og Johanne Christiansdatter, g. i Højst 27.10.1854 m. Anna
Hermansen. Lært hos Niels Thygesen Mikkelsen i Ballum, svend hos Mikkel Niel
sen, Kejtum. Urm. i Kejtum ved ft. 1840 og 1860.
MUNCK, PETER JEPSEN, f. 20.11.1850 i Ballum, død 13.5.1903 i Vesterland, Sild,
s.a. Peter Jepsen Munck og Dorothea Schmidt, g. 21.2.1875 m. Inken Schmidt
fra Tinnum. Urm. og guldsmed i Tinnum 1871, urm. og guldsmed i Vesterland,
Sild, 1878.
MØLLER, GODSKE FREDERIK, f. 15.12.1791 i Mollerup, Visby, død 22.9.1884 i
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Bredebro, s.a. gdr. Frederik Frederiksen Christiansen og Herle Petersdatter, g. i
Brede 26.10.1820 m. Anna Margretha Solbeck fra Ottersbøl i Mjolden s. Urm. i
Bredebro.
MØLLER, JESPER CHRISTIAN, f. på Rømø, s.a. Jesper Møller og Anna. Urm. på
Rømø. Standur m. hans sign, i privat eje.
NAHMENS, NAHMEN, f. 29.9.1704 i Øvenum, Før, død 27.2.1768 i Niblum, Før.
Ur- og instrumentmager samt tinstøber i Niblum.
NICKELSEN, JENS, kaldte sig også CORNELIS, JAN, f. 5.6.1721 i Goting, Før, død
24.11.1785 s.st, g. 14.10.1749 m. Inge Jung Peters, Goting. Ur- og instrument
mager i Goting. Standur med hans sign, på Amrum. Oktanter og andre nautiske
instrumenter af ham på museer og i privat besiddelse, bl.a. på Fanøgården, Fri
landsmuseet, Sorgenfri. (Se Emst Schlee: »Folkeliv og Kulturlevn«, National
museet, Kbh. 1960, s. 77-89).
NIELSEN, FEDDER JENSEN, f. 24.2.1816 i Ottersbøl, Mjolden s., s.a. gdr. Niels
Feddersen og Maren Jensdatter, g.m. Cecilie Kathrine Hansen. Urm. og guldsmed
i Morsum, Sild 1843, på Rømø 1844, i Skærbæk 1844. Etabi. som urm. og guld
smed i Skærbæk 1846.
NIELSEN, JONATHAN (THYGESEN), f. 2.9.1811 i Bodsbøl, Ballum s., død 14.7.
1905 s.st., s.a. urm. og guldsmed Niels Thygesen Mikkelsen og Helene Margrethe
Thygesdatter, g. i Ballum 11.9.1838 m. Anna Christine Mærsk. Urm. og guld
smed i Højer 1838-40, urm. i Østerende, Ballum 1840-1905.
NIELSEN, JØRGEN, nævnes som urm. i Juvre på Rømø 1776. Standur af ham i
privat eje i Åbenrå.
NIELSEN, LAUST, f. 1808, g.m. Maren Sørensen. Ved ft. 1835 urm. i Læk.
NIELSEN, MIKKEL ANDERS, f. 22.2.1798 i Ballum, død 29.9.1860 i Kejtum, s.a.
urm. Niels Mikkelsen og Cecilie Margrethe Nielsen, g. 28.9.1832 m. Caroline
Thomsen fra Kejtum. Urm. i Rejsby 1823. Urm. og guldsmed i Kejtum ved ft.
1835, 1840, 1845. Fremstillede et vægur til Kejtum kirke 1846. (Se »Die Kunstdenkmåler des Kreises Sudtondern«, s. 406).
NIELSEN, NICOLAI, f. 5.9.1782 i Tønder, død 1.4.1821 s.st., s.a. hoboist Christian
Nielsen og Anna Marie Willadsdatter, g.m. Anna Christine Nielsdatter. Lærling
hos urm. Hans Peter Guldbrandsen Petersen i Flensborg. Bsk. som urm. i Tønder
11.7.1815.
NIELSEN, NIELS, f. 1805. Urm. ved ft. 1835 i Højer.
NIELSEN, NIELS PETER, f. 10.11.1853, død 20.4.1902 i Skærbæk, g.m. Else Niel
sen. Urm. i Hundegade, Skærbæk. Standur af ham i privat eje i Hjordkær.
NIELSEN, NIELS THYSSEN, f. 30.7.1839 i Højer, s.a. urm. og guldsmed Jonathan
Nielsen og Christine Marie Mærsk, g. i Ballum 27.10.1865 m. Bodil Marie Prinds
fra Brøns. Urm. og guldsmed i Vesterende, Ballum.
NISSEN, AUGUST, f. 1839 i Lindholm, død 30.6.1892 i Dedsbøl, s.a. degn og ski.
Sønke Nissen i Lindholm og Metta Nickelsen, g.m. Margaretha Jessen. Lært hos
Johann Maikel i Flensborg. Kone, som urmager i Dedsbøl 1862. Ved sin død post
forvalter.
NISSEN, BOY, f. 1776, g.m. Inken Claus Bohn. Ved ft. 1835 urm. i Kejtum.
NISSEN, BOY BOYSEN, f. 1807, s.a. urm. Boy Nissen og Inke Bohn, g.m. Gondel
Petersen. Ved ft. 1835 urm. i Morsum.
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NISSEN, JACOB MATHIESEN, f. 8.2.1831 i Borg, Brede s., død 9.10.1858 i Visby,
s.a. kådner Jep Nissen og Maren Mathiesen, g. i Ballum 18.12.1857 m. Amalie
Ebbesen. Lært i Flensborg. Kone, som urm. i Visby 18.6.1857.
OCKSEN, NIELS, f. 1716 i Misthusum, Skærbæk s., død 28.3.1764 i Skærbæk, s.a.
Ocke Eriksen og hustru. Urm. i Melby, Skærbæk s. Et standur med hans sign, på
Søstrehuset i Christiansfeld, dat. 1743 - etdøgnsværk i fyrretræskasse, tinskive.
Standur i privat eje i Lemvig.
PAULSEN, ADOLPH DIEDRICH, f. 1706 i Hamburg, død 16.3.1792 i Tønder, s.a.
Johann Friedrich Paulsen og Esther Margaretha Lohn, g. 1. g. m. Catharina Car
stensen, g. 2. g. m. Christina Dorothea. Urm. i Tønder. Lommeur af ham på Tøn
der Museum.
PAULSEN, FRIEDRICH PETER, f. 1839 i Kejtum, Sild, s.a. landmand Peter Paul
sen og Moria Brodersen. Urm. i Kejtum ved ft. 1860. Urm. og guldsmed i Tinnum, Sild, 1867.
PAULSEN, JOHANNES TYCKSEN, f. 1793, ugift ved ft. 1835. Urm. i Wyk, Før,
ved ft. 1835.
PAULSEN, LORENZ, f. 12.1.1792 i Løgumkloster, død 11.12.1869 s.st., s.a. kræm
mer Johannes Paulsen og Anna Outzen. Ugift. Urm. i Løgumkloster ved ft. 1845.
PEDERSEN, JENS, nævnes som urm. i Nr. Sejerslev, Emmerlev s. 1784-96.
PETERSEN, ANDREAS CHRISTIAN, f. i Randerup 1815, g.m. Cecilie Cathrine
Hansen fra Løgumkloster. Lært hos Mikkel Nielsen i Kejtum. Urm. i Emmersbøl
og fra 1845 indsidder og urm. på Rømø.
PETERSEN, BRODER, f. 1747 i Ottersbøl, Mjolden s., g.m. Anna Marie, nævnes
som urm., kådner og nådler 1774 og ved ft. 1787 i Ottersbøl, Mjolden s. Standur
med hans sign., dat. 1787 i privat eje i Sønderborg.
PETERSEN, J., nævnes som urm. i Skærbæk 1816. Standur dat. 1816 med hans
sign.
PETERSEN, PETER, f. 14.6.1777 i Råhede, Hviding s., død 10.2.1858 i Skærbæk,
s.a. Peter Hansen og Anna Frandsdatter, g.m. Gunder Marie Jensen. Urm. i
Melby, Skærbæk s. ved ft. 1840. (A. Steenberg: »Danske Bondemøbler«, 1949).
ROSENBOM, HENDRIK PETER, f. i Gramby 6.8.1823, død i Løgumkloster 18.5.
1891, s.a. skrædder Hans Rosenbom og Mette Marie Clausdatter, g. i Nustrup
8.4.1851 m. Kirsten Marie Gissemann. Lært hos Thiesen i Bevtoft. På »valsen«
nogle år, soldat i Fredericia, bestyrer af et urmagerværksted i Kiel, deltog på
dansk side i krigen 1848-50. Urm. i Løgumkloster 1852. Sandemand, byrådsmedl., kirkeældste, synodemedl., kredsform, for Sprogforeningen, medl. af væl
gerforeningens best. Var med i deputationen til Berlin i anledning af Pragfredens
art. 5. (Sdj. Årb. 1892, s. 18. - Håndbog i det nordsi. spørgsmåls hist. s. 605. Festskrift til H. P. Hanssen, s. 307).
SCHMIDT, CARSTEN NIELSEN, f. 10.7.1833 i Nybo, Løgumkloster s., død 11.8.
1898 i Melby, Skærbæk s., s.a. husmand Carsten Nielsen Schmidt og Karen
Skade, g. 18.11.1859 m. Marie Cathrine Hansen, Abild. Lært i Rejsby. Kone, som
urm. og guldsmed i Melby, Skærbæk, 30.12.1858. Ved ft. 1860 urm. i Nr. Løgum,
1863-65 omtales han atter som urm. og guldsmed i Melby.
SCHMIDT, HANS MADSEN, f. 16.5.1788 i Bodsbøl, Ballum s., død 27.7.1847 i
Åbenrå, s.a. urmager og smed Hans Hansen Schmidt og Maren Lassen, g. 1. g.«m.
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Ingeborg Dahl, g. 2. g. m. Christiane Johanne Outzen fra Løgumkloster. Var først
urm. på Rømø, derefter i Ballum. Efteråret 1839 flyttede han til Åbenrå.
SCHMIDT, PETER HANSEN, døbt 1.5.1774 i Sdr. Sejerslev, Emmerlev s., død
6.8.1846 i Vor Frue s., Haderslev, s.a. Hans Laustsen Schmidt og hustru, g.m.
Christina Cornelius fra Øster Højst. Bsk. som urm. i Haderslev 17.6.1802.
SIEWERS, GEORG HANSEN, f. 5.8.1800 i Kejtum, død s.st., s.a. urm. Jacob Sie
wers og Inken Jiirgens, g.m. Kristine Boysen fra Tinnum. Skal have været glar
mester, maler og urmager i Ballum nogle år, men ved ft. 1835 og 1845 er han
urm. i Kejtum.
SIEWERS, JACOB TROGILLIUS, f. 26.11.1766 i Frederiksstad, død 1849 i Kejtum,
s.a. slagter Christian Siewers og Friederica Maria Michaelsen, g.m. Gondel Mochels fra Kejtum. Urm. i Kejtum.
SMED, HANS, urm. i Ballum, reparerede tårnuret i Ribe domkirke 1649.
SMITH, HANS NISSEN, f. 1.2.1845 i Ballum, død 1.2.1926 i Åbenrå, s.a. smed og
husmand Boe Petersen Smith og Ane Engel, g.m. Helene Margaretha Nielsen.
Urmager og tandtekniker i Højer. (Sdj. Månedskr. 1963, s. 36-40) Bsk. som urm.
i Vejle 1.2.1870.
SMITH, PEDER ANDERSEN PEDERSEN, f. 23.9.1822 i Emmerlev, død 12.10.1856
s.st., s.a. smed og husmand Bo Pedersen Smith og Ane Engel. Urm. i Emmerlev.
STAUNAGER (STAUNING), NIELS JEPSEN, f. 2.4.1742 i Stavning, Ringkøbing
amt, død 24.8.1825 i Christiansfeld, g.m. Anna Hansen. Havde været sømand,
grønlandsfarer, kobbersmed, glarmester, men blev urm. i Ballum. 1802 arbejdede
han i Drammen i Norge. I lære som urm. i Ballum. Medl. af brødremenigheden.
Blev senere præst og urm. i Drammen. (Jonas Brodersen: »Fra gamle dage«, s.
311 og J. Holdt i Sdj. Årb. 1940, s. 172).
STEENHOLT, KETEL BOY, nævnes som urm. i Lindholm 1706. Standur med hans
sign, og dat. 1706 i privat eje. (»Watch- & Clockmakers«, s. 301).
SØLBECK, LAUST JEPSEN, f. 13.5.1818 i Løgumkloster, død 30.6.1880 i Døstrup,
s.a. maler Hans Lausten Sølbeck og Maria Jepsdatter, g. 1. g. m. Christina Maria
Hansen, g. 2. g. m. Anna Schack, g. 3. g. m. Mette Marie Beyer, g. 4. g. m. Ca
thrine Carlsen. Urm. og guldsmed i Døstrup, og gårdejer.
SØNNICHSEN, NIS BOYSEN, f. 1713, død 2.6.1795 i Møgeltønder, g. 9.7.1745 i
Møgeltønder m. Marie Hansen. Urm. i Møgeltønder. Ure med hans sign, i privat
eje i Ølgod og Sønderborg.
SØNNICHSEN, NIS BØTGER, f. 23.1.1756 i Vesterende, Ballum s., død 29.8.1803
i Højer, s.a. søfarer Sønnich Bøttger og Anna Sonnichs, g. i Højer 24.4.1776 m.
Anna Christine Kjellerup, d.a. skrædder Jens Kjellerup og hustru Sidsel. Urm. i
Højer og Møgeltønder. Reparerede ure på Sild om sommeren.
TEURING, (TØVRING), ANDREAS SØRENSEN, f. 1.8.1733 i Ballum, død 9.12.
1813 i Døstrup, s.a. Søren Jepsen og Maren Sørensdatter, g. i Døstrup 20.7.1773
m. Lene Christensdatter. Skipper, gårdejer og urm. i Tevring, Døstrup s. Standure
med hans sign, i privat eje i Koldby og Odense.
THYGESEN, DITLEV NIELSEN, f. 16.4.1804 i Ballum, død 27.8.1840 s.st., s.a. urm.
Niels Thygesen Mikkelsen og Helene Margrethe, g. i Ballum 24.1.1837 m. Marie
Kirstine Lorenzen. Urm. i Bodsbøl, Ballum s.
THYGESEN (THYSEN), HANS, f. 1717, død 9.6.1777 i Bredebro, g.m. Kiesten
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Standur af Nis Sønnichsen. Møgeltønder 1760.

Hansdatter, som døde 7.2.1776. Urm. i B redebro. (Axel Steensberg: »Danske
Bondemøbler«, 1949).
TYESEN, HANS, også kaldet Hans Uhrmager, død 28.3.1748 i Nr. Sejerslev, Em
merlev s. Urm. i Nr. Sejerslev.
TØNDER, ANDERS NIELSEN, f. 19.5.1794 i Skærbæk, død 29.8.1858 i Ribe, s.a.
Poul Poulsen og Kirsten Pouls, g. i Ribe 1818 m. Mette Cathrine Thomasdatter,
d.a. Hans Thomsen Falck. Urm. i Ribe fra 1838. Rep. Ribe domkirkes ur 1844.
Standur af ham i privat eje i Odense.
TØNDER, LAUDI VERNER, f. 10.3.1827 i Skærbæk, s.a. urm. Anders Tønder og
hustru Mette Kathrine, g. i Ribe 3.6.1853 m. Marianne Nielsdatter Holm. Urm.
i Ribe.
UHRMAGER, HANS, begravet i Emmerlev 8.3.1748.
UHRMAGER, JENS, f. 1791, død 1.1.1843 i Emmerlev.
UHRMACHER, JOHAN JENSEN, nævnes som urm. i Tønder 1705 og senere.
URMAGER, MIKKEL JENSEN, f. 1781, død 23.4.1828 i Emmerlev.
UHRMAGER, PEDER, begravet 10.3.1748 i Emmerlev. Opgives at have boet i
Kærgård ved Sdr. Sejerslev, Emmerlev s. Rep. Møgeltønders kirkeur 1710 og
konstruerede Ballum kirkeur 1714.
UHRMAGER, SØREN PEDERSEN, nævnes som urm. i Ballum 1798. Standur med
hans sign, i privat eje.
VOLKERTS, HINRICH, f. 20.7.1748 i Øvenum, Før, død 20.3.1803 i Øvenum, Før.
Ur- og instrumentmager på Før.
VOLQUARDSEN, se Folkvardsen.
WOLLERTSEN, SØREN P., nævnes som urm. i Ballum 1748. Et standur af ham,
dat. 1748 i privat eje.
WULF, JOHAN, urm. i Løgumkloster. Rep. domkirkeuret i Ribe 1739 og Ravsted
kirkeur 1743.
WOGENS, NICKELS, f. 25.8.1716 i Niblum, Før, død 8.3.1790 s.st. (kaldte sig også
Cornelis Willems). Navigationslærer, ur- og instrumentmager i Niblum, Før.
(Oktant af ham på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg).
ZIMMERMANN, JOHANN HINRICH, f. 1711 i Frederiksstad, død 29.9.1748 i
Tønder. Bsk. som urm. i Tønder 27.4.1744.
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Større og mindre baner
i Nordslesvig
AF ULRICH HOLSTEIN
I en afsluttende artikel om de nordslesvigske
baneanlæg skriver Ulrich Holstein, Holsteinborg, om de baner, der blev anlagt i tilslut
ning til Sicherrungsstellung Nord. Langt de
fleste af disse mindre baneanlæg er helt for
svundet i dag.
Permanente linjer, sporvidde 1435 mm.

Andholmsporet.
Dette spor udgik fra den østlige statsbane
og gik mod nordøst over Oksevejen nordop
til den lille plantage ved dennes østside, hvor
et 24 cm batteri var under opførelse. To
store bunkere blev man færdige med.
Ingen levn af banelinjen i dag.
Rugbjerg (Rovbjerg) sporet.
I Rugbjerg skov nordøst for Andholm hav
de man færdigbygget et 24 cm batteri (store
rester af sprængte bunkere ses her). Fra stats
banen løb sporet mod nordvest op til batte
riet og Damgårdslejren. Levn af sporet ses
stadig fra statsbanen over markerne som
stenforekomster.
Døstrup-Ottersbøl krat sporet.
Dette normalspor udgik fra den vestlige
statsbane ved det første vogterhus syd for
Døstrup med vigespor mod nordvest til et
24 cm batteri i Ottersbøl Krat. Det løb på
en lav dæmning over markerne forbi Dø
strup bys sydkant, gik syd om kirken og
krydsede vejen Døstrup-Mjolden, som den
derefter fulgte på nordsiden. Ved Ottersbøl
Krat endte sporet i batteriet efter et 80 gra
der højresving. I 1922 »kunne Banens Pla
num næsten ses overalt«, i dag er der intet
at se.
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Vollum-Drengsted sporet.
Fra Vollum holdeplads på statsbanen var
ved vigespor ført normalsporet linje til 24
cm batteriet vest for Drengsted; dette nåede
at blive helt færdigbygget bortset fra selve
kanonstillingen. I 1922 var »kun et stykke
planum tilbage«, i dag er der tilsyneladende
intet.
Permanente linjer, sporvidde 1000 mm.
Under omtalen af disse banelinjer, der har

fået bestemt sporvidden af deres tilslutning
til amtsbanerne, vil forkortelserne AaAJ og
HAJ blive brugt for henholdsvis Aabenraa
Amts Jernbaner og Haderslev Amts Jernba
ner.
Gjennergård sporet (Gjennerhof).
Et 214 m langt spor førtes fra AaAJ syd for
Genner by mod vest ind over hovedvejen til
stedet, hvor det 28 cm store Gjennergård bat
teri skulle være bygget som Sicherrungsstel
lung Nord artillerilinjens østfløj. Om benyt
telsen af sporet oprettedes der 21.3.17 over
enskomst med AaAJ; de generelle bestem
melser vedrørende militærspor var også gæl
dende her. Alt er væk i dag.

Andholm-Lerskov sporet.
Det 24 cm store Lerskov batteri lå i vestkan
ten af Lerskov Plantage. En banelinje førte
fra Andholm mod øst dertil, således at mate
rialer etc. kunne tilføres fra den østlige, nor
malsporede længdebane. Der er imidlertid
nogen usikkerhed om dette, idet nogle kilder
taler om omlæsning til hestevogn og kørsel
mellem dette spor og Lerskovsporet. Også
sporvidden er usikker. I 1922 siges det, at

Illegalt foto, der viser losningen
af middelsvært artilleri. Billedet
er formentlig taget ved 1000 mm
banestrækningen i Sicherrungsstellung Nord.

det »skal have været 1000 mm spor, men at
sveller og skinner overalt er fjernede«. I dag
er der intet at se, men stadig i 1922 omtales
det, at »Jordarbejderne til Underbygningen
har ikke været ringe, der findes Dæmninger
med op til 3 Meters Højde«, og at »Træk
kraft var Oliemotorer«.
Strandelhjørn-Strandelhjørn skov sporet.
HAJ's metersporede, civile strækning mel
lem landsbyerne Neder Jerstal og Gelsted på
banen ligger Strandelhjørn. Fra amtsbanen
gik det militære spor fra ved et sporskifte
for at løbe mod sydøst ud til 24 cm batteriet
ved Strandelhjørn Skov under passage af

fangelejren sammesteds. I dag er ingen levn
deraf at se; batteriets stillinger er sprængt,
men frembyder fra den interne jernbanes
grav stadig et imponerende syn.
Østergård-Gammelskov sporet.
På HAJ's lokalstræk mellem Agerskov og
Rangstrup lå den lille holdeplads Østergård
ved gården af samme navn. Her var et
preussisk træ-skilderhus samt et ca. 60 m
langt sidespor på Østergårdssiden mod syd.
I nærheden lå Østergårdslejren, der rumme
de omtrent 150 fæstningsfanger. Lidt øst for
holdepladsen gik ved et sporskifte det mili
tære spor i en bue mod nord op i skoven til
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Gammelskovbatteriet. Dette batteri, der lå
næsten midt i Sicherrungsstellung Nords
front af svært artilleri var armeret dobbelt;
det havde to stk. 24 cm marinekanoner, der
kunne skyde uafhængigt. I dag er der intet
levnet af banen, da terrænet ikke krævede
større jordarbejder ved anlæggelsen.
Alle de ovenfor nævnte 1000 mm militær
spor havde fælles funktion: de førte til
bageste artillerilinjes svære én-kanonsbatterier. Her blev ammunition, materialer og
lignende omladet til den interne skinnevej i
batterigraven, hvor den videre transport og
fordeling fandt sted.
De efterfølgende tre metersporede baner er
i modsætning hertil forbindelsesbanestræk
ninger, der havde en ret selvstændig drift.
Hovslund-Skovby banen.
Denne bane forbandt et hovedmaterieldepot
med AaAJ-nettet ved Hovslund station,
hvorigennem også den østlige længdebane
løb. Derfor var der her nu ikke alene lavet
ramper for at lette omladningen fra den nor
malsporede statsbane til amtsbanenettet, men
der var også lavet sporudfletning til militær
banen af sikringsmæssige hensyn. 31.10.16
beordres det første personel afsendt til om
rådet for banens etablering. Den 13.12.16
meldes banen delvis færdig og klar til brug
ved det militære stillingsbyggeri. Om den
daglige drift og sager mellem militæret og
AaAJ er bevaret en del materiale. Det sidste
skriftlige, der foreligger om banen, er den
tidligere nævnte opgørelse af materiel, der
lå i Hovslund 1.3.20, klar til aflevering til
Tyskland ifølge fredstraktatens artikel 238.
I dag er der intet at se af baneforløbet fra
Hovslund station over Immervad og til
Skovby; først inde i Skovby skov findes syd
for vejen til Skovby 1-1V2 m høje, velbe
varede, trætilgroede banedæmninger.
Branderup Mølle-Øster Terp banen.
Denne seks kilometer lange, metersporede
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bane blev bygget som en forbindelse mellem
AaAJ og HAJ, der ellers overhovedet ingen
forbindelse havde. Denne militærbane trafi
keredes med AaAJ's materiel, som var ud
lejet til de militære myndigheder. Kuriøst
nok kan det nævnes, at AaAJ's lokomotiver
også forrettede militærtjeneste andre steder;
således findes der en skrivelse herom ved
rørende et AaAJ lokomotiv på Sild fra den
9.10.16.
Allerede 3.8.16 begynder de første sager
mellem militæret og AaAJ om leje af AaAJmateriel til banen. Hvor mange tog, der har
trafikeret banen, ved man i dag ikke med
bestemthed, men man kender en køreplan
for særtog fra Åbenrå over Øster Terp og
herfra ud ad den militære bane. Fra d. 1.4.17
overgik strækningen driftmæssigt til AaAJ, i
hvis periode, der var tale om adskillige overog tilbageleveringer ad banen. Januar 1919
meddelte HAJ, at det ikke mere var aktuelt
at benytte banen.
I dag er enkelte detaljer endnu bevaret.
Lige øst for Øster Terp ligger grusgraven
stadig, der leverede sand/grus til banebyg
ningen, med åbent planum med spordeling
fra nord ned i graven. Nord herfor på banens
vej mod Nederballe er en et par meter høj
nåletræbevokset dæmning bevaret. Herfra og
til kanten af en eng lige syd for Branderup
Mølle, hvor svage dæmningsrester ses, er
intet bevaret.

Døstrup-Branderup banen.
Den 22 km lange forbindelsesbane mellem
den vestlige, normalsporede længdebane og
HAJ's 1000 mm-sporede net i Branderup
hhv. i Arrild kaldtes det sydlige alterna
tiv til Haderslev amtsbanernes øst-vest-forbindelse og var altså en sikkerhed for stadig
at have denne forbindelse i kampsituationer,
hvor HAJ's forbindelser var afbrudt. Under
den indledende etablering af banen anvend
tes kørende materiel udlånt fra Kleinbahn de»
Landkreises Flensburg, men når banen nåede
så langt, at der var etableret sportilslutning

Den store sten bortslæbes på slæde til 600 mm
arbejdssporet Stenbjerg-Rugbjerg.
Foto: Senius Tiedemann.

i Branderup til HAJ, kunne denne overtage
driften, og Flenborg-materiellet returneres.
Dette må være sket engang efter april 1917,
hvor byggearbejderne endnu ikke var helt
afsluttede; mod øst ved Roost arbejdedes der
endnu.
I dag er der bevaret en del spor af jern
banens forløb fra Døstrup til Branderup og
til Arrild. Ca. 400 m øst for Døstrup passe
rede banen Døstrup-lejrens to fangebarakker
med 400 mand.
Efter overgangen af gik førnævnte side
spor til sandbakkerne af mod syd. I øvrigt er
strækningen fra Døstrup til Overby uden
levn grundet det flade, sandede terræn.
Derimod er der gennem Lovrup skov be
varet en helt intakt banestribe, der viser, at
det var et ikke helt ringe arbejde, der udfør
tes for at regulere banen.
Videre østpå herfra ligger der en markvej
direkte på banens planum.
Nord for Gåsblok er banens passage over
en ret dyb mosestrækning bevaret i en ca.
100 m lang og 6-7 m høj dæmning. Ved
passagen over Lobæk er intet bevaret og her
fra og til Arrild findes i dag ingen levn.
Efter Lobæk delte banen sig: den ene gren
gik til Arrild, den anden mod øst til Brande
rup. Lige efter Lobækken passerede sidst
nævnte bane åen, hvor der stadig er bevaret
en 2 m høj dæmningrest på vestsiden og
måske lidt på østsiden.
Syd om Roost er der i dag kun meget
svage spor, men de kan dog påvises; der oppløjes stadig skinnespigre og lasker. Bortset
fra et hul i en trærække er der intet mere til
bage på resten af vejen til Branderup.

Permanente linjer, sporvidde 600 mm.

Skærbæk Station.
I Skærbæk by oprettedes der efter 1915
parkplads, materielskure og ammunitions
barakker lige øst for amtsbanens station.
Parkpladsen sattes i forbindelse med Skær
bæk statsbanestation med en 600 mm jern
bane.
Interne Batteri-skinneveje
Fire til otte km bag de forreste stillings
linjer lå en række 1-kanonsbatterier med
kaliberen 24 cm (Gjennergård-batteriet dog
28 cm). Batterierne, der alle forsynedes ude
fra fra 1435 mm eller 1000 mm-spor, var
fra øst mod vest:
Gjennergård (ikke færdigt 1918), Lerskov,
Andholm (ikke færdigt 1918), Rugbjerg,
Strandelhjørn, Gammelskov . (2 kanoner),
Drengsted (ikke færdigt 1918) og Ottersbøl.
De dybe færdselsgrave i disse store batte
rier skabte den nødvendige skjulte og sikre
de forbindelse mellem ammunitions- og
mandskabsrum og kanonstandpladsen ved
hjælp af en fast, smalsporet skinnevej (ved
Årøsundbatteriet uden for Sicherrungsstel-
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600 mm transportsporet, der gik fra Smedeby station til Kobbermøllen.
lung Nord var sporvidden 750 mm), der løb
i bunden af graven med vigespor til kanon
standpladsen.
Ved alle batterier undtagen dem ved
Strandelhjørn og måske Lerskov samt det
dobbelte ved Gammelskov førtes det udefra
kommende militære spor ind bagfra vinkel
ret på batteriets hovedfront og endte bag
kanonen. Den interne skinnevej førtes fra
magasinerne m.m. i en blød bue ind på dette
planum for også at ende bag kanonen. Ved
Gammelskov-, Strandelhjørn- og formentlig
også ved Lerskov-batteriet førtes det mili
tære forsyningsspor ind parallelt med skin
nevejen i overfladeniveau, og der omlæsse
des derefter med kraner etc. I dette tilfælde
førte stikspor ind til kanonen fra militær
banen.
Eventuelt permanente linjer.
Sporvidde 600 mm.
Følgende banelinjer var smalsporet konstru
eret af transportabelt, let feltjernbanemateriel. Deres funktion viser imidlertid, at de
formentlig efter endt brug ved etableringen
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af Sicherrungsstellung Nord ville være ble
vet liggende for løbende anvendelse som
forsynings veje.
Generelt om konstruktion af transportable
skinneveje, se næste afsnit.
Kobbermøllen-Smedeby station sporet
Som et eksempel på lette jernbaner, der var
i brug over længere perioder, kan nævnes en
bane udenfor Sicherrungsstellung Nord,
nemlig i Bov sogn ved den nuværende græn
se. Under 1. Verdenskrig omstilledes fabri
kationen på metalværkerne i Kobbermøllen
ved Kruså til krigsfabrikation, blandt andet
fremstilling af tændhoveder. En strøm af
erobrede messinggenstande kom til om
smeltning fra okkuperede områder af Bel
gien og Frankrig ad jernbane til Smedeby
station, hvorfra det videretransporteredes ad
»tipvognsspor« til Kobbermøllen.
Banelinjer med 600 mm sporvidde førte
fra hovedmaterieldepoterne til de mindre
depoter, hvor betonblandingen foregik før
end endelig udkørsel til støbestederne. Træk
kraften var formentlig for banelinjerne af

Det 24 cm armerede Rugbjerg Batteri under bygning. 1 baggrunden det 1435 mm brede militære
banespor. Foto Senius Tiedemann.

denne klasse normalt motortrækkraft.
Hovslund/Skovby-Hoptrup batteri/Hovgård
batteri sporet?
En kilde nævner udover fornævnte spændbro over den dybe slugt ved Hoptrup også
en bane endende syd for Hoptrup; andre kil
der tier her. Måske er der her tale om et
spor til broen og de nævnte batterier.
Arrild-Linnet Skov/Arrild Mark/Svinshøj
banerne.
Fra hovedmaterieldepotet ved Arrild førte
banelinjer mod nord gennem Hønning plan
tage og Hønning Egekrat til Linnet skov.
I Skikkild gik et spor fra denne bane
mod nord vestom Hønning til Svinshøjpar
tiet. Disse baner etableredes i september
1916; i 1922 nævntes motortrækkraft at

have været brugt her, men lokalt kan i dag
intet herom huskes. Der huskes i stedet tip
vogne, hver skubbet af to mand.
Skærbæk-Karlebo Skov banen.
Fra den parkplads, der var oprettet i Skær
bæk efter 1915, førte en banelinje ud til
Karlebo Skov, hvor der formentlig var et
mindre depot med betonblandeplads.
Skærbæk-Gasse Høje/Ulleruplund banen.
Fra parkpladsen i Skærbæk løb også en ba
nelinje henholdsvis mod øst til Gasse Høje
og nordøst til landevejen syd for Ulleruplund. - I 1922 var skinnerne overalt fjernet.
Midlertidige, transportable skinneveje,
sporvidde 600 mm:

Det karakteristiske ved disse baner var
navnlig overbygningens konstruktion, da
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sporet kunne lægges direkte på jordoverfla
den uden andet forarbejde end planering af
ujævnheder. Endvidere kunne hurtigt læg
ges, flyttes eller tages op igen. Skinnestyk
kerne var 2-5 m lange (foruden kortere
stykker til kurver, sporskifter etc.) og kun
ne bæres af en a to mand.
Disse 600 mm sporstrækninger anvendtes
også til transport af færdigblandet beton
eller andre materialer til bunkernes støbe
steder fra de mindre materieldepoter. Kun
fragmentariske rester fandtes stadig ved gen
foreningen i 1920.

Toftlund-Allerup.
Mellem Toftlund og skoven nord for Allerup
var sporet ført over engene på en lav op
fyldning. I 1922 var disse arbejdsspor fjer
net, men enkelte steder sås der endnu tyde
lige rester af planum.
Toftlund-Gø ttrup.
Fra Toftlund og mod øst til Gøttrup løb ba
nen i Toftlund ud ad en gade.

Karlebo Skov.
Fra Skærbæk førtes materialerne til Karle
bo Skovs mindre materieldepot. Her blev
betonen blandet og ført hen til hver enkelt
betonkonstruktion ad spor, der blev lagt,
efterhånden som støbningen skred frem. Det
te var den normale anvendelse af arbejdssporene.
Den skiftende værdi man tillagde jern
banen i Slesvig i militær/strategisk henseen
de, skal ses i lyset af de vekslende behov.
Jernbanenettets udbredelse kulminerede i
Nordslesvig ved slutningen af den første
verdenskrig. Ved Krigens begyndelse mulig
gjorde jernbanerne i Europa en hurtig mo
bilisering og opmarch af millionhære samt
kontinuerlig forsyning af forplejning, ma
teriel og ikke mindst ammunition i kamp
situationer. Jernbanerne var simpelthen ryg
raden i den første verdenskrigs massehæres
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transportsystemer.
Mod krigens slutning skete en eksplosiv
udvikling af transportmulighederne. De mili
tære baneanlæg i Sicherrungsstellung Nord
var sidste generation af baner anlagt selv
ude i mulige, fjerne kampområder.
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Valget i Sydslesvig
29. 4.1979
AF FR. RUDBECK

Kommunevalg
1975

Landdagsvalg
1979

danske vælgere med SPD-sympatier til at
støtte dette parti. Endelig var der grund til at
frygte de grønne lister, som ved dette valg
opstillede i hele landet, men som ved kom
munalvalget blev årsag til SSV.s tab af man
daterne i Nordfrislands amtsråd.
Sydslesvigsk Vælgerforening kunne have
sparet sig sin nervøsitet. Resultatet blev end
og særdeles tilfredsstillende.

Landdagsvalg
1975

Sjældent har vel et valg optaget sindene
mere end det netop overståede landdagsvalg
i Sydslesvig den 29. april. Fra at være et for
de fleste ukendt parti blev Sydslesvigsk Væl
gerforening pludseligt spændende, da me
ningsmålingerne antydede, at en dansk land
dagsmand kunne blive tungen på vægtskå
len i Kiel og dermed øve direkte indflydelse
på vesttysk politik gennem en eventuel for
skydning i forbundsrådets sammensætning.
Intet under, at tyske politikere blev nervøse,
og at selv det slesvig-holstenske hjemstavns
forbund gik i rette med forbundskansler
Schmidt, som under sit besøg ønskede SSV
et godt valg. Desuden opfordredes til en
kraftig afstandtagen fra det danske parti. Ja,
der ligefrem ymtedes om, at skulle det vær
ste ske, at en regeringsændring i Kiel kunne
fremkaldes med Karl Otto Meyers stemme,
burde man overveje, hvorvidt SSV.s fort
satte fritagelse for 5 pct.s spærrereglen kun
ne opretholdes.
Igen oplevede man den ret så anstrengen
de situation, at K. O. Meyer det ene øjeblik
var valgt og det næste var dumpet, at nu var
han tungen på vægtskålen og nu ikke mere.
SSV var for alvor kommet inden for TVkameraernes rækkevidde. SSV.s mål var at
nå mindst 22.000 stemmer, så ville manda
tet være sikkert. På baggrund af sidste kom
munalvalgs 24.380 stemmer skulle chancer
ne være gode, selv om et kommunalt valg og
et landdagsvalg ikke appellerer til de samme
kredse. Dertil kom spændingsmomentet op
stået gennem polariseringen omkring de to
store partier med mulighed for efter 29 år at
fremkalde et systemskifte, som vel kunne få

5.347
4.018
3.076
1.245
1.327
1.389
764
2.065
647
106
387
126
49
163

6.367
4.836
3.596
1.441
1.289
1.414
1.163
2.601
837
84
425
212
—
115

5.273
4.397
3.590
1.322
1.916
1.419
982
2.180
791
102
416
189
86
169

Ialt SSV-stemmer 20.703

24.380

22.291

Flensborg vest
Flensborg øst
Flensborg land
Sydtønder
Husum land
Husum-Ejdersted
Slesvig vest
Slesvig
Egernførde
Rensborg vest
Rensborg
Rensborg øst
Pinneberg nord
Kiel nord

Det endelige resultat for valget viste, at CDU
kunne nøjes med en tilbagegang på 798
stemmer og dermed bevare sit mandattal på
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37, og sit absolutte flertal i landdagen. SPD
vandt 50.545 og et mandat, og dette parti
var dermed valgets egentlige sejrherre. Men
sejren kunne ikke udnyttes, da det mandat,
SPD vandt, blev taget fra oppositionspart
neren FDP, som tabte 16.915 stemmer, og
som med kun 5,75 pct. af stemmerne i be
tænkelig grad nærmer sig den spærregrænse,
partiet tidligere er blevet offer for. Dermed
tabte SPD og FDP alle regeringsmuligheder.
De frygtede grønne lister fik heller ingen
succes med ialt 38.003 stemmer og 2,42 pct.,
hvilket tydeligt viste, at en antibølge vendt
mod atomkraft og et krav om miljøforbed
ringer ikke er tilstrækkeligt grundlag at dri
ve politik på.

*
Til gengæld kunne SSV være særdeles til
freds. Tallene viser, at den stabilitet, der gen
nem de senere år har præget det danske ar
bejde, er konstant, og at nogle af de tab,
man navnlig på vestkysten ved kommune
valget led til de grønne lister, er udlignet.
Måske undrer det, at den mest danske kreds
Flensborg vest ikke holdt stillingen. Her må
man i høj grad tage Flensborgs særlige for
hold med stadig udflytning specielt mod øst
i betragtning. Men ellers viser en gennem
gang af de enkelte resultater mange smukke
og ofte overraskende tal, der røber, at SSV
og dermed det danske arbejde fremdeles har
gode reserver. Af ikke ringe betydning er
det desuden, at Karl Otto Meyer fra at sidde
på mandat nr. 71 rykkede frem til nr. 67 og
dermed har større reserver at trække på ved
et kommende valg.
I landet Slesvig-Holsten sker ingen rege
ringsændring. Gerhard Stoltenberg, som si
den 1971 har været regeringschef, fortsæt
ter, omend han nok må erkende, at hans
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engang så stærke position er væsentlig svæk
ket. Et samarbejde med oppositionen kan nok
blive vanskeligt. Måske vil dog FDP gøre sig
visse overvejelser, om det på landsbasis fort
sat er klogt med den stærke binding til SPD,
eller om en ændret taktik vil være at fore
trække, selv om den så kommer på tværs af
de rent forbundspolitiske overvejelser. For
CDU må det være nærliggende at snakke
alvorligt med Karl Otto Meyer. Selv om der
er ting, man fortsat vil være principielt uenig
om, vil hr. Stoltenberg nok være til at for
handle med. SSV har sine ønsker, blandt
andet øgede tilskud til de danske skolers
drift og en ordning af tilskud til elevkørsel,
tilskud til danske anlægsarbejder - især på
skoleområdet - og desuden stop for videre
udbygning af kærnekraftværker. Visse miljø
problemer skulle man nok kunne tale sig til
rette om.

Imidlertid kan SSV være godt tilfreds
med, at den frygtede dødt-løb-situation ude
blev. Det er da også et spørgsmål, om det
danske parti, som jo rent politisk har in
teressenter i flere retninger, kunne holde til
den belastning alene en stillingtagen til et
eventuelt regeringsskifte ville blive. Som re
gionalt parti kan SSV nu i de kommende år
fortsat sætte ind på sine ønsker om struk
turelle forbedringer i Sydslesvig og samtidig
varetage de danske og nationalfrisiske inter
esser. Det blev derfor et valg, der ligesom
gav den igangværende postive udvikling in
den for danskheden i Sydslesvig en ny og
kraftig understregning, et resultat, vi i Dan
mark kun kan glæde os over og være sær
deles tilfredse med. For at sige det med et
lidt omskrevet ord: uden større besvær kla
rede de atter pynten.

Lorenz Ries' indkaldelsesordre.

Et bønskrift fra 1842
AF H. P. JENSEN
Mikkel Ries af Stenderup, Toftlund sogn,
døde i 1833, kun 40 år gammel. Ni år senere
skrev hans enke Anne Marie Ries et bøn
skrift til kongen og bad om, at hendes søn
Lorentz Ries måtte blive fritaget for militær
tjeneste. H. P. Jensen, Agerskov, gengiver
bønskriftet og tilføjer, at man ikke ved, om
Lorentz Ries slap for soldatertilværelsen lige
som faderen, men meget tyder derpå.

Til Kongen.
Stenderup, den 28. Octb. 1842
Michel Ries' Enke i Stenderup ansøger aller

underdanigst om at hendes ældste Søn Lo
renz Ries maa behandles som en Gaardmands Enkes eneste Søn og ved Militairtjenesten at forbigaas ved Udskrivningen.
Da min Mand den 2. Mai 1833 ved Døden
afgik, efterlod han mig foruden 3 Sønner
endnu 3 Pigebørn, alle i en umyndig Alder,
alle trængende til Hiælp i Ordets rette For
stand, og min Stilling var meget sørgeligen,
som en ikke ubetydelig Giæld paahvilede
Gaarden. Sparsommelighed var derfor nød
vendig, tillige maatte min ældste Søn tidligen overtage Gaardens Bestyrelse og han har
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ogsaa troligen bidraget til sine mange Sødskendes Opdragelse. Imidlertid staar han nu
i Fare for at blive udreven fra sit sædvanlige
Arbeide, da han har opnaaet sit 22 Aar og
staar for Udskrivning til Militairtjenesten, og
skulde det ramme mig, at han blev udskre
ven til Tienesten, saa vilde det være saa me
get tungere for mig, da min næstældste Søn,
som er 21 Aar ikke kunde træde i hans Sted,
fordi han af min gamle Fader, som er 78
Aar, er bleven lovlig adopteret som Søn og
forestaar den gamle Mands Gaard og min
yngste Søn 19 Aar gammel er i Lære hos
en Farver og vilde ved at indtræde i Deres
Majestæts Tieneste for sin Broder udvises af
en paabegyndt Levevei. Desforuden tillader
det contractlige Forhold med sin Læremester
ham det ikke heller.
Min Bekymring forøges endnu derved, at
jeg ikke har Raad til at antage en Stedfor
træder for min Søn. - Det vilde være ham
muligt at blive fritagen for Militairtienesten
ved at forlange Gaarden tilskreven, da han
efter Loven er nærmeste Arving til samme
og er berettiget til at forlange saadant og er
holde Fæstebrev paa samme, men dette vilde
frembringe Bekostninger, som for Tiden ikke
vilde kunde afholdes af Boet, uden at det
maatte falde samtlige Arvinger til stor Be
svær og Skade, da Pengemangelen er stor.
Under disse Omstændigheder ved jeg in
gen anden Udvei end at bønfalde Deres
Kongelige Majestæt, om at min ældste Søn
Lorenz Ries maa fritages for Udskrivningen
til Militairtienesten ved næste Session, og at
han maa behandles som Gaardmands Enkes
eneste Søn. Bevillingen vilde giøre en be
kymret Familie lykkelig, som taknemligen
stedse ville paaskiønne samme.

Allerunderdanigst
Anne Marie Ries i Stenderup.
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Svaret på enken Anne Marie Ries' ansøg
ning til Kongen kunne synes at have været
et afslag, idet der af Land- og Søekrigscommissair Stemann i Haderslev den 14. marts
1843 udstedes indkaldelsesordre lydende på
Lorenz Riis til at møde i København den 1.
juni samme år ved 10. infanteribataillon.
Indkaldelsesordren bærer imidlertid på
tegning om, at »Marschgeld« 4 mark den
24. maj 1843 er tilbagebetalt.
En eftersøgning i Rigsarkivet, der har om
fattet såvel 10. bataillons stambøger i årene
1843 og 44 som lægdsrullerne, tyder ikke på,
at Lorenz Ries har forrettet militærtjeneste.
Anne Marie Ries' ansøgning til Kongen
har endvidere ikke kunnet genfindes i Gene
ralkrigskommissariatets og Generaladjutantstabens registre.
Det er tænkeligt, at Lorenz Ries slutteligt
har kunnet skaffe sig stedfortræder til mili
tærtjenesten, men dokumentation herpå har
ikke kunnet opdrives i modsætning til fade
ren Mikkel Ries, der i 1815 akkorderede med
en Christian Sørensen af Haderslev om af
tjening af den Mikkel Ries påhvilende pligt.
Her foreligger endnu den originale kontrakt.

*
Lorenz Ries overtog slægtsgården i 1846
og blev en af Nordslesvigs største handelsmænd.
Broderen Andreas Ries arvede morfade
rens gård i Stenderup. Han var egnens ban
kier og stifter af Toftlund sogns sparekasse.
Den tredie broder Klement Christian Ries,
der var i farverlære i Aabenraa, fik borger
skab 1851. Han er stamfader til Riesslægten
i Aabenraa.
En af døtrene, Elsbe, blev gift med køb
mand H. N. Paulsen af den kendte slægt i
Aabenraa og senere Flensborg.

Boganmeldelser
Tysk selvransagelse
»... ein Jahrbuch - Berichte. Daten. Meinungen. Nordschleswig 79«
Udg. af Philipp Iwersen, Nis-Edwin List Petersen og Kurt Seifert, Skov fennen 12, Tinglev.
Omsider har det tyske mindretal taget fat pladskoncerters indramning af navnlig de
på sin fortid. Det har vist sig værdifuldt, at unges begejstring har gemt sig en anden re
hjemmetyskerne har fået en debat-årbog, der aktion hos en betydelig del af den tyske fol
med sin 2. årgang - »nordschleswig 79« - kegruppe, især hos de ældre, nemlig æng
har placeret sig centralt i en debat, som de stelse for, hvad der kunne komme ud af det,
og medfølelse med de danske. Det er sikkert
andre tyske tidsskrifter har ladet ligge.
Man har i den nye årbog offentliggjort en rigtigt, at der var delte følelser inden for den
drøftelse, der fandt sted den 3. november tyske folkegruppe, men det var jo kun be
1978 på den tyske efterskole i Tinglev, hvor gejstringen, der kom organisatorisk til ud
den tyske folkehøjskoleforening for Nord tryk. En gruppe, der ikke samtykker, men
tier, tæller ikke ret meget i regnskabets time.
slesvig stod som indbyder.
Udgangspunktet var Haderslev-erklærin- Da er det de offentlige og de officielle til
gen af 1943, der blev til loyalitetserklærin kendegivelser, der betyder noget. Dem kan
gen af 22. november 1945 og dermed grund man f.eks. finde i Deutsche Volkskalender
laget for oprettelsen af Bund deutscher Nord- for 1941 med beretningerne for 1940. Vi
schleswiger. Efter at tobaksfabrikant Mat citerer:
thias Hansen havde talt om baggrunden for
Partifører, dr. Jens Møller: »Dieser Jubel
og arbejdet med disse erklæringer, kom Ernst tag! Dieser herrliche Frühlingsmorgen! Wel
Siegfried Hansen med det egentlige debatop ches Erwachen, welche wunderbare Musik
læg om den tyske folkegruppe under krigen, ... Unser sehnlichster Wunsch ging in Er
og det blev efterfulgt af en række åbenhjer füllung ... Seit 1920 gab es niemals so viele
tige diskussionsindlæg.
zunkunftsfrohe Menschen in Nordschleswig
Det er af betydning, at denne selvransa wie nach dem 9. April 1940.«
gelse bliver tilgængelig også for en dansk
Hans Schmidt, Gaasblok: »Nicht alle unse
offentlighed, dels fordi den kan bidrage til re nationalen Gegner begriffen unsere Freude
bedre dansk forståelse for forholdene på tysk und dulteten sie.«
side, og dels fordi det giver mulighed for at
Jef Blume: »Dafür brachte uns aber der
korrigere fordomme og misforståelser på 9. April ein ungeheures Erlebnis und einen
tysk side. Skal man videre i retning af ægte gewaltigen Aufschwung in der Arbeit.«
forståelse i grænselandet, må det gå ad den
H. Erichsen, Deutsche Mädchenschaft
Nordschleswig: »Der 9. April war für unsere
vej, med bedre gensidig indsigt.
Først nogle korrektioner til den tyske hi Mädel ein gewaltiges Erlebnis, sie setzten
sich überall mit ein und halfen, wo sie nur
storieopfattelse.
konnten.«
Martha Werther, Volkshochschule Tingleff: »Am 9. April erlebten wir wie alle
9. april - dieser Jubeltag!
Om den 9. april siger Ernst Siegfried Han deutschen Volksgenossen mit grosser Freude
sen, at der bag spredte, spontane episoder og den Einzug der deutschen Truppen und ver
en kulisse af Heil-hilsener, blomster og suchten auch zu unserem Teil, sie durch al-
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lerlei Liebesgaben zu erfrischen.«
Afsluttende skriver Volkskalenders redak
tør, bibliotekar Peter Callesen med tilfreds
hed om kalenderens bidrag til at fastholde
»das grosse Erleben vom 9. April«.
De historiske dage blev også fastholdt af
Harboe Kardel, der ikke lod sig nøje med
de jublende reportager i det tyske blad, han
redigerede, men samlede dem i en tryksag
til evig ihukommelse, en jubeludgave, der
uden forbehold skildrede den tyske befolk
nings glæde og begejstring over de tyske sol
daters indtog i Danmark. Men da dr. Harboe
Kardel i 1975 skrev sine erindringer, havde
han glemt de følelser, som dengang beher
skede ham. I 1975 skrev han, at den 9. april
hørte han ikke til dem, der stod jublende ved
Hærvejen; for ham var et dige brudt og en
fremmed flod havde oversvømmet vort lille,
fredelige land.
Man tror gerne, at dr. Harboe Kardel også
i et hjørne af sit hjerte kan have gemt følel
ser i den retning, men når de ikke kom til
udtryk i 1940, kan de ikke gøre krav på
nogen rolle.
Slutresultatet for den danske befolkning
den 9. april kunne kun blive et stærkt ind
tryk af den hjemmetyske jubel og det til
knyttede håb om, at de tyske soldater ikke
ville marchere ud af Danmark igen, før en
bedre fremtid var sikret hjemme ty skerne
med Heim ins Reich, Slesvigs enhed eller
hvilke rammer de nu ønskede sig for den.
Det var den baggrund, de danske måtte have
for deres reaktioner over for følgende begi
venheder. Man kan få et menneskeligt mere
nuanceret billede, når der kan fremlægges
samtidige dokumenter om andre tyske reak
tioner, men i det faktiske begivenhedsforløb
er det alene de da kendte tyske reaktioner og
den danske opfattelse af dem, der betyder
noget.

Loyalitetserklæring uden loyalitet
Ernst Siegfried Hansen og dr. Rudolf Stehr
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fremhævede den loyalitetserklæring, den ty
ske partifører Jens Møller og Peter Larsen
selve den 9. april afgav over for politimester
Aage Agersted, Åbenrå. Men samme Peter
Larsen foranledigede samme dag, at en an
den af de tyske ledere, Jep Schmidt - det var
den 9. april mellem kl. 9 og 10 - rykkede
ud for at overvåge to hjemmetyskeres an
holdelse af en dansker, altså et klart indgreb
i politimesterens embedsområde. Hvad har
Peter Larsen så ment med sin loyalitetser
klæring?
I Haderslev fik politimester Hartmann den
9. april at vide fra en hjemmetysk fører, sag
fører, dr. Clausen, at nu havde politimeste
ren ikke mere at skulle have sagt, og dr.
Clausens folk optrådte som hjælpere for de
tyske tropper.
Ligeledes den 9. april mødte dr. Clausen
og en anden hjemmetysker op på det danske
dagblad »Dannevirke«s kontor og erklære
de, at nu havde den tyske værnemagt mag
ten i Danmark, og dermed var situationen
ændret: »Vi, det vil sige det nationalsociali
stiske parti i Nordslesvig, har overtaget en
del af politimagten, nemlig den politiske del,
og under den falder De. Det betyder, at bla
det er sat under censur og ikke må udkom
me, før det er censureret.«
Den tyske partifører, Jens Møller, havde
allerede fra den 7. april været forberedt på
den tyske besættelse af Danmark, og han har
haft tid nok til at overveje en loyalitets
erklæring. Skulle den have nogen effekt,
skulle den naturligvis ikke afleveres til poli
timesteren i Åbenrå, men offentliggøres, så
hele det tyske mindretal fik parolen, og sam
tidig ville den danske offentlighed blive be
roliget med hensyn til, hvor hjemme ty skerne
havde deres loyalitet den 9. april - dieser
Jubeltag - og i dagene, der fulgte.
Nu kunne man fra dansk side kun være
til det yder s te mistænksom, og Jens Møller
gjorde intet for at berolige den danske side i
sommeren 1940. Tværtimod. Han legede
med grænserevisionstanken.

Truslerne mod grænsen

Også her søger Ernst Siegfried Hansen at
bagatellisere, hvad der faktisk skete. Mange
tryksider - skriver han- ofrer danske publi
kationer på spørgsmålet, hvorledes Jens Møl
ler egentlig stillede sig i denne sag i som
meren 1940. Hvorefter E.S.H. selv kun hen
viser til en tale i Tinglev den 16. juni 1940,
der af nogle blev opfattet som en bebudelse
af en grænseflytning på Versaillesdagen den
28. juni, »af andre ikke«. Men den 28. juli
fortsatte Jens Møller i en tale i Kjelstrup og
den 16. september 1940 i Rødding med at
understrege, at det nordslesvigske spørgsmål
ville blive løst i overensstemmelse med de
hjemmetyske ønsker, og som grænse kan der
kun være tale om Kongeåen: »Jeg ikke alene
tror det. Jeg ved det. Køb roligt Deres flag
og flagstænger!« (Se Sønderjysk Måneds
skrift juni 1975, side 324 ff).
Ernst Siegfried Hansen fortsætter med at
forklare, at de nordslesvigske rigsdagsmænd
ikke var særlig foruroliget af denne grænse
flytningsuro på tysk side. Det passer ikke.
Just på denne baggrund blev Dansk Samråd
den 3. august 1940 konstitueret som et or
gan, der havde mandat til i givet fald at op
træde som talerør for danskheden i de søn
derjyske landsdele (se Sønderjyske årbøger
1951, side 22 ff.).
Det står fast dels, at der på tysk side blev
arbejdet på at holde grænseflytningsproble
met levende, dels at det skabte frygt hos
danskerne for, hvad der blev planlagt. Ernst
Siegfried Hansen burde også vide, at netop
frygten for at Nordslesvig kunne blive ind
lemmet i Tyskland var med til at cementere
forhandlingspolitikken over for Det tredie
Rige. Fra dansk side frygtede man både det
tyske rige og det tyske mindretals mulighe
der for at skade danske interesser ved ind
flydelse på tyske myndigheder.
Dr. Rudolf Stehr, der blev leder af det
tyske kontor under statsministeriet, som det
tyske mindretal via Berlin tiltvang sig mod
til gengæld ikke at deltage i folketingsvalget

den 23. marts 1943, nævnte, at der var tyske
forslag om alligevel at deltage i valget og
stemme på Frits Clausen, men at denne tan
kegang strik te blev afvist af Jens Møller.
Imidlertid kan Jens Møller næppe fortjene
megen ros på denne konto. Han forsøgte sig
faktisk med et dobbeltspil, se Sønderjyske
Aarbøger 1951, side 68-69 og Sønderjysk
Månedsskrift august 1976, side 311.

Hjemmetyske følelser

Fra flere sider under debatten, der er refe
reret i »nordschleswig 79«, blev ledelsen af
den tyske folkegruppe yderligere fremhævet,
fordi den intervenerede til fordel for danske
sønderjyder, der var blevet arresteret. Såle
des Stehr: I 1943 og 1944 fandt næppe en
arrestation sted i Nordslesvig, uden at den
tyske folkegruppe intervenerede. Uwe Møl
ler (søn af Jens Møller): Fra 1943 til 1945
bestod Jens Møllers politiske arbejde for 60
pct.s vedkommende i at afværge tyske over
greb, såvel mod hjemmetyskere som mod
danskere. Ernst Siegfried Hansen: Det falder
danske historikere svært at acceptere, at
disse interventioner byggede på landsmands
mæssige følelser.
Til det sidste både ja og nej. Vi akcepterer
helt Haderslev-kredsen. 17 fremtrædende
tyske borgere underskrev et andragende om
at frigive de danske gidsler, der var blevet
arresteret den 29. august 1943, se HaderslevSamfundets årsskrift 1946, side 34. Via borg
mester Thulstrup, amtmand Thomsen og
folketingsmand I. P. Nielsen, der stod i for
bindelse med den tidligere tyske folketings
mand pastor Johs. Schmidt, der igen stod i
forbindelse med den tyske fører, Jens Møller,
blev de forskellige bestræbelser knyttet sam
men, og selvfølgelig blev Jens Møllers ind
flydelse på de tyske myndigheder af betyd
ning. Men hvor meget havde han tilovers
for sine danske landsmænd, og hvor meget
tænkte han på det tyske mindretals fremtid
efter et tysk nederlag?
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Det er da muligt, at Jep Schmidt i sit hjerte
er ret ligeglad med hele racespørgsmålet,
men han fungerede som et led i det nazisti
ske system med angiveri af folk, der modtog
jøder på besøg. Hvornår skulle danske for
stå det alvorligt og hvornår mindre alvor
ligt?
Ernst Siegfried Hansen fremdrager end
Jødebekæmpelsen
også Asmus von der Heide - som han ellers
Ernst Siegfried Hansen rejser også det ikke er nogen beundrer af - til anerkendelse,
spørgsmål, hvor dybt den nazistiske ideolo fordi denne ved at skrive en skarp artikel i
gi egentlig var trængt igennem i det tyske »Junge Front« mod jøderne pacificerede Ber
mindretal. Han svarer selv: »Wahrschein lin på et tidspunkt, da man der ønskede en
lich nicht sehr tief.« Og så henviser han til vidtgående antijødisk aktion. Asmus von der
jødespørgsmålet!
Heide skulle på denne måde have været med
Men hvordan forholder det sig med jøde til at værne om de danske jøder, eller i hvert
spørgsmålet? Bibliotekar Peter Callesen be fald det tyske mindretal mod en jødeophidskræftede, at racespørgsmålet slet ikke træng ning. Kan det virkelig være Ernst Siegfried
te igennem i den tyske folkegruppe. Han for Hansens alvor?
klarer, hvorledes han selv har afvist ønsker
Såvidt det kan ses, sigter Ernst Siegfried
om at fremlægge Der Stürmer i det tyske Hansen til artiklen »Der völkische Todfeind«
bibliotek. Ligeså med Lorenz Christensens fra januar 1944. I så fald var det for det før
bog om Det tredie ting, et værk på næsten ste på et tidspunkt, da de danske jøder var
1100 sider om de danske jøders magt. Peter deporteret eller flygtet. For det andet var ar
Callesens forklaring virker overbevisende, tiklen en retfærdiggørelse af de antisemiti
men den renser kun ham selv. Der har altså ske forholdsregler: »Derfor gik vi i gang
i mindretallet været ønsker om at læse Der med at løse jødespørgsmålet konsekvent ved
Stürmer. Og Lorenz Christensen, der dog en udskillelse af det jødiske element i vort
var en fremtrædende mand inden for mindre folk én gang for alle«, og vi har »gjort døds
tallet, skrev ikke alene dette antisemitiske fjenden, som pønser på vor undergang, uska
værk i 1943, men lavede også under besæt delig, i hvert fald i vor egen magtsfære«.
telsen et kartotek over de danske jøder og Skal Asmus von der Heide roses for det?
de indgiftede. Hvad det så skulle bruges til. Selv forsvarede han sig under retssagen med,
Dieter Wernich imødegik under debatten, at han kun havde angrebet jøderne, fordi
at racespørgsmålet ikke havde spillet nogen disse angreb Tyskland og det tyske folk.
rolle for det tyske mindretal og henviste dels Ernst Siegfried Hansen skylder anderledes
til sin egen skolegang i den tyske skole, dels beviser, før vi kan få øje på formildende om
til behandlingen af en halvjøde i Sønderborg stændigheder i denne sammenhæng.
(side 75 i »nordschleswig 79«).
Men først og fremmest må man vel døm
Da Jep Schmidt, Løj tkloster, blev dømt me det tyske mindretal efter dets talerør,
under retsopgøret, kunne det dokumenteres, Nordschleswigsche Zeitung, hvor redaktør
at han havde optrådt som angiver og indbe Harboe Kardel slog tonen an: »Vil Danmark
rettet amtmand Thomsen bl.a. fordi han re udvikle sig til en semitisk naturbeskyttelses
gelmæssigt havde haft jøder som gæster og park, eller vil det selv hjælpe med til at fjer
fordi en jødisk familie fra Berlin i flere må ne de sygdomskim fra det danske folkelegeneder havde fået ophold hos amtmanden. me?« (8. januar 1942) »Den kamp, der i øje
Vi er her ved et spørgsmål om at granske
hjerte og nyrer. Forskellige overvejelser og
følelser er løbet sammen, og det bliver næp
pe muligt for nogen at skille dem fra hin
anden og give dem den vægt, de dengang
har haft.
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blikket udkæmpes, drejer sig - som vor Fø
rer ofte har fremhævet - om det mål én
gang for alle at befri vor verdensdel for den
jødiske invasion.« (22. juli 1943). Harboe
Kardel blev dømt for disse artikler, hvoraf
den sidste fremkom to måneder før den ty
ske jødeaktion mod de danske jøder. Men
har nogen fra mindretallets ledelse grebet
ind over for den slags, eller har i det hele
taget nogen søgt at bremse det officielle
hjemmetyske talerør i denne sag? Vi har
intet hørt derom.

Holocaust-debatten
Spørgsmålet blev aktuelt igen, da Holo

caust-serien kom i fjernsynet. Da tog Der
Nordschleswiger med redaktør S. Matloks
pen klart afstand fra jødeudryddelsen, men
han benyttede ikke lejligheden til at beklage
det tyske mindretals part i jødebekæmpelsen.
Derimod understregede han i sin leder den
9. februar 1979, at man ikke i Danmark
kunne diskutere Holocaust uden samtidig at
lægge den nyeste danske historie på bordet.
Det blev offentligt flittigt drøftet, hvad han
kunne sigte til, men først den 28. marts løf
tede han sløret og da i et læserbrev i Kol
ding Folkeblad. Han afslørede nu, at det var
de danske jøders problem, han tænkte på.
Da jeg sendte Der Nordschleswiger et ind
læg, hvori jeg gjorde opmærksom på, at de
danske jøder ikke havde andre problemer
end dem, der var skabt af nazisterne og ty
skerne, herunder antisemitterne i det tyske
mindretal, nægtede han at optage det. Først
da jeg sendte et nyt indlæg herom til hele
grænselandspressen, kom det med i Der
Nordschleswigers spalter, men stadig uden
at man fra tysk side har taget stilling til
dette stykke fortid.
Det er ikke ærligt, at hjemmetyskerne nu
står og forsikrer hinanden, at racespørgsmå
let ikke trængte ind i den tyske folkegruppe,
for dermed kan samvittigheden ikke være
renset.

Straffeloven med tilbagevirkende kraft

Bortset fra enkelte domme for jødeforføl
gelse m.v. er ingen i det tyske mindretal ble
vet dømt for det hidtil nævnte. Hvad der
blev ramt i bredden under retsopgøret, var
krigstjeneste og medlemsskab i de hjemme
tyske militærkorps. Og disse forhold blev
pådømt efter en straffelov med tilbagevir
kende kraft.
Der er knyttet nogle misforståelser til pro
blemet med den tilbagevirkende kraft. Man
ge hjemmetyskere tror, at disse forhold var
straffri, indtil den ekstraordinære straffelov
blev vedtaget den 1. juni 1945. Det ligger
lidt anderledes.
Den dagældende straffelov af 1930 sagde
i § 101, stk. 1: »Dansk statsborger, som bæ
rer våben mod den danske stat eller dens
forbundsfælle, straffes med fængsel fra 2 til
12 år.« Og i stk. 2: »Med samme straf anses
den, som under krig eller truende udsigt der
til yder fjenden bistand ved råd eller dåd
eller svækker den danske stats eller dens for
bundsfælles kampdygtighed.«
For mig er der ingen tvivl om, at medlem
merne af de tyske korps var hjemfalden til
straf efter den gamle straffelov. Men juri
sterne var uenige om tidsterminerne. Hvor
når var der krig i Danmark? Og hvornår
kunne man tale om truende udsigt til krig?
Ikke mindst for at undgå en juridisk dis
kussion om disse problemer foretrak man
at fastlægge retningslinierne for retsopgøret
i en ekstraordinær straffelov, der så måtte
få tilbagevirkende kraft. Men det betyder
ikke, at mindretallets medlemmer ville have
været straffri uden denne lov med den til
bagevirkende kraft.
At Danmark var i krig den 9. april, kan
ikke diskuteres. Vi blev uden krigserklæring
overfaldet af Tyskland, og det skete på trods
af en ikke-angrebspagt. I stedet for at kæm
pe landet ned i ødelæggelse, som Hitler gjor
de det for Tyskland i 1945, overgav Dan
mark sig til en militær besættelse, »så længe
denne krig varer«, hvor man til gengæld for
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løfterne om politisk uafhængighed og terri
torial integritet så at sige skulle betale med
ro og orden.
Men det var en interimistisk ordning. Hvis
krigen sluttede med Tysklands sejr, var vi
prisgivet Hitlers luner. Og ville Tyskland
lide nederlag, kunne befrielsen medføre, at
Danmark blev krigsskueplads.
Danmark levede under en bestandig trus
sel om, at løfterne af 9. april ikke ville blive
holdt, end ikke, »så længe denne krig varer«.
Hjemmetyskerne vidste det udmærket. Når
de købte hagekorsflag og flagstænger i som
meren 1940 i håb om en grænseflytning, var
det en tydelig tilkendegivelse af, at de ikke
selv regnede de tyske løfter om territorial
integritet for mere værd end den ikke-angrebspagt, Hitler havde brudt. De nærede
tillid til, at det var de tyske våben, der rege
rede i Danmark.
Besættelsestidens historie er en kæde af
brudte tyske løfter. Besættelsesmagten var
ligeglad med Danmarks politiske uafhængig
hed. Den fik afskediget ministre og bestemte
udnævnelsen af nye. Den forlangte folketingsmænds udtræden af folketinget. Den
stod bag attentater på danske politikere og
kulturpersonligheder. Den fældede dødsdom
me og sendte folk i tysk koncentrationslejr.
Den foretog massearrestation af gidsler. Den
29. august overfaldt tyskerne uden varsel
danske militærstyrker; kampene kostede 23
danske livet og 56 såredes. Tabene var stør
re end den 9. april og var udslag af regulære
- hvis man kan bruge det udtryk om over
fald - krigshandlinger. Konge, regering og
rigsdag blev sat ud af kraft. En måned senere
overfaldt man de danske jøder og dømte
dem til deportation. Den 19. september 1944
blev det danske politi overfaldet og 1700
betjente sendt i koncentrationslejr. Også
grænsegendarmerne blev ramt. Man søgte at
kue Danmark med terror.
Hvad var krig, og hvad var det ikke? Der
var i hvert fald krig den 9. april og igen fra
den 29. august, og i mellemtiden levede vi
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under en krigsbestemt besættelsesordning,
der truede med nårsomhelst at bortfalde, og
hvor det danske styres afhængighed af be
sættelsesmagten var tydelig for alle, medens
alsang, algang, folkestrejker, illegal presse,
sabotager og andre udslag af en voksende
modstandsvilje i det danske folk måtte ad
vare om en kommende konfrontation med
dem, der holdt med fjenden. Og ingen var i
tvivl om, at fjenden var Tyskland. Det frem
går også klart af det tyske mindretals an
naler.
Det er inden for disse rammer, det tyske
mindretals handlinger skal vurderes.

Et nordslesvigsk S.A.-korps

De hjemmetyske korps begyndte før kri
gen med S.K. (Schleswigsche Kameradschaft), et nordslesvigsk S.A.-korps, der blev
stærkt aktiviseret under besættelsen. Det
overtrådte forbudene mod at gå i uniformer,
foranstalte optog og demonstrationer, og det
var i besiddelse af skydevåben. I en tysk ka
rakteristik af uniformen siges 29. november
1940, at »S.K. i dag bærer den såkaldte folketyske hvide skjorte på en iøjnefaldende
måde og med en irredentistisk bagtanke for
dermed at tilkendegive, at de endnu ikke er
blevet befriet«. S.K. arbejdede under paroler
som: »Folket til gevær!« »Vor hjemstavn
skal marchere! Målet er bekendt!« I en S.K.sang hed det: »Gennem Slesvigs land mar
cherer vi, for Tysk-Nordslesvig kæmper vi.
Skændselsdiktatet, riv det itu! Løsenet er:
Giv agt - fri for Versailles!« (Den parlamen
tariske kommissions beretning, bd. XIV, side
169 og bilagsbind I, side 533).
Fra dansk side greb man ind overfor den
stigende lovløshed inden for S.K., og efter et
par måneders dansk-tyske forhandlinger
blev der sat en bremse på, »die deutlich auf
eine Lahmlegung der S.K.-Arbeit abzielen«,
som det bittert blev bemærket i Deutscher
Volkskalender 1942, side 110.
Hvorledes mindretallet selv mente at kun

ne bruge S.K., fremgår af Rosent-sagen. Lek
tor V. Rosent, Åbenrå, der i oktober 1938
var kommet med en nedsættende udtalelse
om Hitler, blev i den anledning den 31.
marts 1941 overfaldet og »afstraffet« af to
S.K.-mænd, der handlede efter ordre af lærer
Otto Kortsch, som igen handlede efter højere
ordre, han ville ikke sige fra hvem. Jep
Schmidt har dog senere i 1949 for lands
retten erkendt: »Det er nok muligt, at han
er fremkommet med en udtalelse, som
Kortsch kunne opfatte som en slags ordre til
at give lektor Rosent en afstraffelse, men
han husker det ikke mere.« (Bilag til parla
mentarisk betænkning, bd. XIV, side 114).
De to overfaldsmænd fra S.K. blev idømt
40 dages hæfte, men den tyske partiledelse
gjorde alt for at forhindre afsoningen. Jens
Møller erklærede, at han ikke under nogen
omstændigheder ville gå med til, at de skulle
afsone nogen straf. Senere modererede han
det til, at han kunne acceptere afsoningen,
hvis lektor Rosent blev fjernet fra Sønderjyl
land, og da dette ønske ikke blev efterkom
met, blev det forvandlet til et hjemme ty sk
martyrium. Så sent som den 14. februar
1943 blev der fra et møde i Haderslev sendt
telegram til statsministeren med krav om
fjernelse af lektor Rosent. Jens Møller, der
på mødet også beklagede sig over to danske
præster, som han ikke kunne få fjernet fra
Sønderjylland, oplyste, at myndighederne
havde henvist til, at de ikke havde lovhjem
mel til at gribe ind. Jens Møller fortsatte:
»Det er en uholdbar tilstand, som vi ikke vil
finde os i. For fremtiden forlanger jeg af
enhver S.K.-mand og enhver partifælle, at
han drager sådanne folk til regnskab, så
fremt regeringen ikke af sig selv skrider
ind.« Et oplæg til nye tyske overgreb!
Der blev alligevel ikke under retsopgøret
rejst sag mod nogen for medlemsskab af S.K.
Der blev derimod rejst sag i forbindelse
med en række aktiviteter, der var organiseret
ved hjælp af S.K., nemlig krigstjeneste, Zeitfreiwilligkorpset og Selbstschutz.

Et chok for de danske
Tjeneste som Zeitfreiwillige (tidsbegræn
set frivillige) blev i april 1942 gennemført
for rigstyskerne i Danmark, og i efteråret
henvendte Jens Møller sig til den tyske rigsbefuldmægtigede, dr. Best, for at opnå en
lignende ordning for hjemme ty skerne, skønt
de var danske statsborgere. Himmler fik sa
gen forelagt ved brev af 3. december 1942.
Det hjemmetyske korps skulle omfatte folk,
der var for gamle til frontindsats eller som
ikke kunne undværes hjemme. De skulle ud

dannes militært under S.S. og stå til rådig
hed for den tyske værnemagt »for eventuel
påkrævet indsats«. Af politiske grunde ansås
en sammenlægning af de Zeitfreiwillige, der
er danske statsborgere, i et korps med de
tyske statsborgere i Danmark ikke for mulig,
»da det nordslesvigske problem i så fald
straks ville blive akut«. Himmler tiltrådte
ordningen den 6. februar 1943, men allerede
den 15. januar 1943 var man begyndt at
hverve mandskabet i Nordslesvig, hvor man
regnede med at få 1600 mand.
Dr. Best underrettede det tyske udenrigs
ministerium den 23. februar, men oplyste,
at han først ville orientere den danske rege
ring, når indkaldelserne sker, og da vil
»eventuelle indsigelser være at afvise med
konstateringen af, at Våben-SS.s indkaldelse
af frivillige med dansk statsborgerret helt
igennem er i overensstemmelse med beståen
de sædvane. Når uddannelsen og indsatsen
finder sted ved herværende militære enheder,
er det, fordi det er nødvendigt på grund af
de øjeblikkelige krigsforhold.« (Pari. XIV,
bilagsbind I, side 474). Best var på dette
tidspunkt af den tyske konsul, dr. Lanwer,
Åbenrå, gjort opmærksom på, at oprettelsen
af et sådant korps ville afstedkomme et chok
i den danske befolkning.

Ingen tilladelse

Fra mindretallets side er der henvist til, at
der skulle foreligge et brev fra vicepolitipræ213

sident Kanstein med dansk tilladelse til op
rettelse af Zeitfreiwilligkorpset. Kanstein har
afvist det i en erklæring den 29. april 1948.
Han erklærer, at han aldrig har skrevet til
mindretallet derom. Derimod har han flere
gange talt med Jens Møller og Rudolf Stehr
om korpset, og »hvis Møller eller Stehr hav
de spurgt mig desangående, ville jeg sikkert
have gjort dem opmærksom på den folkerets
stridige tilstand. ... Jeg var på det daværen
de tidspunkt klar over, at dannelsen af et
tidsfrivilligkorps i Nordslesvig ikke var i
overensstemmelse med folkerettens bestem
melser, og at der til legalisering udkrævedes
en overenskomst med den danske regering.
Såvidt jeg husker, gjorde den daværende di
rektør i udenrigsministeriet, hr. Svenningsen, mig også lejlighedsvis opmærksom på
den folkeretsstridige tilstand, hvilket jeg lod
gå videre til den rigsbefuldmægtigede (dr.
Best), henholdsvis referenten, hr. Kassler.«
(Pari. XIV, bilagsbind I, side 531).
Fra dansk side undlod man at gribe ind.
Om man er kommet med indvendinger, der
er blevet afvist, som dr. Best bebudede at
han ville gøre, eller om man har anset det
for håbløst, foreligger ikke belyst. Men da
tre lærere ved den kommunale skole i Åben
rå (H. Mathiesen, O. Kortsch og R. Bargfeldt) søgte orlov for at deltage i et Zeitfreiwilligkursus i marts 1944, forelagdes sagen
for udenrigsministeriet, der fandt det rig
tigst, at undervisningsministeriet i en form,
der »ikke involverede nogen godkendelse af
de pågældende læreres deltagelse i den tyske
militærøvelse«, lod svare, at man ikke ville
modsætte sig tjenestefriheden. Undervis
ningsministeriet svarede derefter skoledirek
tionen, at dette måtte »under de foreliggende
forhold tages til efterretning«.
Den hjemmetyske partiledelse havde den
bagtanke med korpset, at man kunne for
hindre mindretallet i at forbløde ved fron
terne, men formålet med korpset ligger i
øvrigt klart ovre i det illoyale mod det dan
ske samfund. Der blev ikke offentliggjort
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nogen formålsparagraf, men den danske be
folknings mistro var fuldt berettiget. Ganske
bortset fra de udæskende tilfælde af misbrug
af korpset i utide, der fandt sted, måtte dan
skerne spørge sig selv, hvad der var hensig
ten med at oprette et militært korps af dette
format i hjemstavnen.

Zeitfreiwillige og Selbstschutz
Det militære formål var knyttet til en in
vasion, altså truende krig. Dels skulle korpset

bistå den tyske hær og dermed frigøre solda
ter til fronttjenesten, dels skulle man gardere
tyskerne over for en generalstrejke. Man
skulle i så fald besætte og gennemtvinge be
tjeningen af livsvigtige virksomheder. Da
Jens Møller den 14. marts 1943 talte i Ting
lev, begrundede han nødvendigheden af
korpset med muligheden af en invasion i
Jylland og den danske befolknings tysk
fjendtlige indstilling. Han tilføjede, at det
under de givne omstændigheder ville være
en meget beroligende følelse at have en sky
der i hånden, »tilmed da der sikkert foruden
mig står en stor del af underlederne på dan
skernes sorte liste«.
Herefter kan der ikke være tvivl om, at de
Zeitfreiwillige, der var beregnet på en krigs
situation, var hjemfalden til straf efter den
gamle straffelov af 1930. Som en del af
hjemmetyskerne den 9. april nåede at bistå
den tyske hær under indrykningen i Dan
mark, agtede man nu bedre organiseret at
modsætte sig Danmarks befrielse, idet man
i tilfælde af en invasion ville bære våben for
Tyskland i Danmark, skønt man vidste, at
den danske befolkning var tyskfjendtlig og
betragtede Hitlertyskland som fjenden. Straf
ferammen efter den gamle straffelov var
mellem 2 og 12 års fængsel. Hverken dom
eller straffens størrelse var altså betinget af
1945-straffeloven og dens tilbagevirkende
kraft.
Det samme gælder Selbstschutzkorpset, der
organiseredes af S.K. i 1944.

De frontfrivillige

Anderledes ligger det med de frontfrivil
lige. Efter 1930-s traffeloven var det forbudt
at optræde som hverver, men ikke at lade sig
hverve. En undtagelse blev gjort for deltagel
se i den spanske borgerkrig, hvor Danmark
tiltrådte den internationale aftale om ikkeindblanding i Spaniens indre anliggender og
derfor forbød deltagelse i borgerkrigen. Det
bemærkelsesværdige er straffen, der højst
kunne blive op til 3 måneders fængsel og
under formildende omstændigheder give
bøde. Endnu mere bemærkelsesværdigt var
det, at da de spaniensfrivillige, der havde
overtrådt loven, vendte hjem, meddelte ju
stitsministeren den 1. november 1938, at
man havde stillet straffesagerne mod dem i
bero. Ingen kom i fængsel på den konto.
Der var altså intet i vejen for, at danske
statsborgere kunne gøre krigstjeneste for an
dre lande. De måtte blot ikke bære våben
mod den danske stat .eller dens forbunds
fælle. At medlemmer af Frikorps Danmark
og andre frontfrivillige under orlov optrådte
udæskende, kunne medføre straf for denne
optræden, men ikke berøre deres ret til krigs
tjeneste. Hvad man kunne mistænke de
frontfrivillige for at gøre, når de kom hjem
efter eventuel sejr, kunne heller ikke medføre
straf. Man må da slå fast, at de frontfrivil
lige ikke har båret våben mod Danmark, men
nok mod Rusland. Og spørgsmålet er da:
Var Rusland Danmarks forbundsfælle?

Skiftende forbundsfæller
Til at begynde med var Sovjetrusland Hitlertysklands forbundsfælle, bundet af ikkeangrebspagt, venskabspagt og delingen af
Polen etc. Under vinterkrigen strømmede
danske frivillige til Finland for at bekæmpe
Rusland. Det var ikke langt fra, at også vest
magterne var kommet i krig med Rusland,

men Finland gav op, inden det kom så vidt.
Rusland var faktisk Tysklands forbunds
fælle, ikke vor, lige til Hitler overfaldt det

den 22. juni 1941. Og selv om vi fra den
dag havde fælles interesser i Tysklands ne
derlag, var Rusland dog ikke dermed Dan
marks forbundsfælle på en sådan måde, at
det kunne få betydning i forbindelse med
straffelovens § 101. Danmark tiltrådte så
ledes Antikominternpagten. Ganske vist kun
nødtvungent, men medens man på forhånd
besluttede sig til ikke at give efter for krav
om militær bistand, om jødelovgivning og
om tiltrædelse af Tremagtspagten, kunne vi
dog sluge Antikomintern.
Heller ikke vestmagterne optrådte som
vore forbundsfæller i krigens første fase. Vor
neutralitetspolitik krævede, at vi - ligesom
Norge - var rede til at afvise vestmagtag
gressioner nøjagtig som de tyske. At de dan
ske sympatier lå hos vestmagterne, kunne
ikke ændre, at vi måtte byde dem militær
modstand ved overfald.
Fra den 9. april 1940 havde de fleste dan
ske vel kun vestmagterne at sætte deres lid
til. Men ikke alle. De danske kommunister,
der var forbundet med Sovjet, som atter hav
de knyttet sig til Tyskland, havde tolket
krigen som den engelske kapitalismes krig
for at knuse Tyskland, og de ændrede ikke
kurs den 9. april, men stemplede som engel
ske krigsagenter alle danske, der skjult eller
åbenlyst søgte at udsprede teorier om, at
Danmarks frihed og uafhængighed skulle
afhænge af krigsherrerne i London og Paris.
Endnu den 8. marts 1941 hed det: »Vi kom
munister ønsker ikke, selv under de forhån
denværende forhold, vort land befriet ved
hjælp af engelske bomber og engelske bajo
netter.«
Den kommunistiske strømkæntring i Dan
mark kom først, da Rusland blev overfaldet.

Straffri og strafskyldig
I praksis kom de frontfrivillige fra Dan
mark vel kun til at kæmpe på Østfronten og
uden at kunne falde ind under den gamle

straffelov, bortset fra dem der meldte sig
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efter den 29. august 1943.
Dertil kom, at man fra dansk side havde
accepteret de frontfrivilliges indsats på en
sådan måde, at ingen af dem kunne forvente
at blive modtaget med en straffedom efter
krigstjenesten. Derfor var 1945-lovens til
bagevirkende kraft på dette punkt urimelig.
De frontfrivillige burde have været straf
fri eller i værste fald være sluppet med en
symbolsk straf, der samtidig kunne tjene
som sikkerhedsforvaring i det første friheds
kaos.
Zeitfreiwillige og Selbstschutz var efter
den gamle straffelov klart hjemfalden til en
streng straf. Men det var ikke kriminelle
elementer, og deres tilknytning til det tyske
folk måtte betragtes som en formildende om
stændighed. På den anden side stod Tysk
land som Danmarks fjende fra de slesvigske
krige, det var en gammel front, og det tyske
mindretals grænseflytningsbestræbelser efter
1920 havde gang på gang fremkaldt ad
varsler mod at optræde illoyalt. Derfor må
man sige, at hjemmetyskerne vidste, hvad de
gjorde, når de efter tilmeldingen under ed
forpligtede sig til ubetinget lydighed overfor
Hitler som værnemagtens øverstkommande
rende.
Partifører, dr. Jens Møller, sagde i en tale
i Tinglev den 29. september 1941: »Massgebend sind uns die Befehle des deutschen
Volkes, und diese ganz allein.« Hvis Dan
mark ikke skal straffe en sådan undermine
ring af den statslige loyalitet, kan man lige
så godt afskaffe det kapitel i straffeloven,
der handler om forbrydelser mod statens
selvstændighed og sikkerhed.
På den anden side var minimumsgrænsen
i den gamle straffelov, der foreskrev mindst
to års fængsel, for streng. En strafferamme
mellem et halvt og helt år til menige med
lemmer af Zeitfreiwillige og Selbstschutz
havde nok været mere hensigtsmæssig, men
det ville kræve en straffelovsrevision med
tilbagevirkende kraft at få gennemført en
sådan mildnelse af straffene.
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Sagen nåede først til dom i Højesteret i
marts 1947, og det var for sent. Da var de
Zeitfreiwillige sat på fri fod. Dommen til
dem blev IV2 år, mens Selbstschutz kostede
2V2 år.
Ingen dansk retsstat 5. maj
Det tyske mindretal har beklaget sig over

for hård behandling under retsopgøret og
gør nærmest krav på en martyrkrone.
Hvis de tyske organisationer ikke vedgår
arv og gæld efter forgængerne, har de dog
dermed selv fældet dom over dem. Og ved
går de arv og gæld, er de ikke egnede til at
møde op med klager.
Men den enkelte tysker kan med rette føle
sig hårdt og den frontfrivillige tillige uret
færdigt behandlet. Hvad enten han havde
meldt sig af idealisme eller måske under
pression, fik han en afregning, der var af
stemt efter andre bevæggrunde.
De hjemmetyske militære korps udgjorde
imidlertid i deres kollektiv en trussel mod
den danske frihed i en krigssituation, og her
må det fælles ansvar falde tilbage på den
enkelte. Man kan diskutere balancen af for
mildende, henholdsvis skærpende omstæn
digheder. Derimod er det hævet over diskus
sion, at medlemsskab af disse korps var
strafbart efter den gamle straffelov. Det ty
ske mindretal rådede over jurister nok, der
kendte det juridiske ansvar, og over politi
kere, der kendte det politiske og moralske
ansvar, og før de menige medlemmer klager
over danske myndigheder og domstole, må
de kræve deres egne ledere til ansvar for,
hvod der skete på dette område.
Men også Danmark må stå til ansvar. Bå
de for uretfærdighed overfor de frontfrivil
lige og efter min mening også for strenghed
overfor medlemmer af de militære korps.
Fra dansk side har man dog en forklaring og
en undskyldning, der samtidig er en mod
regning.
For det første var Danmark ingen retsstat
ved befrielsen, og det var tyskernes egen

skyld. Når landet hverken havde regering
eller rigsdag eller politi, kunne retssystemet
ikke fungere normalt.
For det andet fungerede heller ikke det
politiske system normalt. Partierne var ble
vet bundet af aftaler med den militære mod
standsbevægelse, hvilket gjorde det næsten
umuligt at få ændret noget i forslaget til den
nye straffelov 1945. Derfor er der stor for
skel på lovens ord, på udvalgsbetænkninger
ne og for det tredie de udtalelser, der faldt
ved behandlingen i rigsdagen, og som justits
ministeren lovede at få taget i betragtning
ved straffelovens praktisering. Ministeren
havde ikke nogen heldig hånd, og revisionen
af straffeloven det følgende år (29. juni
1946) kunne vanskeligt bøde tilstrækkeligt
derpå.
For det tredie gjorde hjemmetyskerne ikke
sagernes opklaring lettere. De havde hemme
ligholdt alt vedrørende de Zeitfreiwillige, og
før den 5. maj 1945 havde Peter Callesen
travlt med at brænde en mængde papirer.
Det var efter partiledelsens ordre. Man må
gå ud fra, at det ikke ligefrem er de undskyl
dende argumenter, der er blevet brændt.
Frygt og trøst
Det er forståeligt, at den tyske folkegrup
pe ser tilbage på Fårhustiden med bitterhed.
Men med alt, hvad der kan indvendes imod

retsforfølgelsen efter Tysklands kapitulation,
har hjemmetyskerne også noget at trøste sig
med:

Intet andet tysk mindretal blev så skån
somt behandlet efter det nazistiske sammen
brud som det, der levede i Danmark.
Og det gik jo ikke nær så galt, som hjem
metyskerne selv frygtede, da nederlaget be
gyndte at tegne sig. Jeg har tidligere fra det
parlamentariske bind XIV, bilagsbind I, side
176 citeret uddrag af 33 breve fra hjemmetyskere, der fra censuren i en indberetning
til den tyske overkommando den 7. februar
1944 registrerede den store pessimisme, men
de tåler at blive gentaget:
»Når krigen er forbi, kan vi ikke blive her
længere; det ved allerede i dag enhver ty
sker.« - »Vi er opfyldt af bange anelser.
Mon der bliver nogen af os folketyskere til
bage?« - »Vi tænker med gru på den dag,
da vi må forlade landet, - men måske?« »Had, had og atter had - og det vil ikke
være til at udrydde i generationer.«
Det er påskønnelsesværdigt, at Emst Siegfried Hansen, der hører til den nøgterne fløj
inden for den tyske folkegruppe, og som har
en redelig vilje til at se sagen også med dan
ske øjne, har lagt op til en fornyet kulegrav
ning af dette stykke dansk-tyske historie.
Men vi må et spadestik dybere, og den tyske
selvransagelse må ikke begrænses til et de
battidsskrift, hvis den tyske folkegruppe skal
genvinde sin sjælelige sundhed. Før selv
ransagelsen er sat i højsædet også af den ty
ske hovedbestyrelse og det tyske talerør Der
Nordschleswiger, mangler der meget.
Bjørn Svensson.

Studeeksport og Danmarkshistorie
H. V. Gregersen: Toldsted ved Hærvejen
Folkeligt Forlag. Haderslev 1978. 250 sider. Pris 69,70 kr. Favørpris 49,00 kr.
Denne bog er udsprunget af en gammel kær som dreng kørte med sin far fra Bolderslev
lighed til emnet. For 30 år siden skrev H. V. til Åbenrå.
Gregersen de første artikler om Toldsted i
Det gælder også det nærliggende tingsted
dette tidsskrift og i Jyske samlinger. I bo på Urnehoved, der optager første del af bo
gens forord røber han, at interessen for ste gen. Forfatteren går grundigt ind på diskus
det allerede vaktes i barndommen, når han sionen om denne lokalitet. Og det understre
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ges tillige, hvorledes man dér kan følge ud
viklingen fra de gamle folkestævner til stormændenes dominans.
Omtrent på samme tid som Urnehoved
mister sin betydning, træder Toldsted ind i
historien.
Toldsted er nu kun navnet på en gård.
Men det viser, at stedet engang har været af
langt større betydning. Det ligger lige syd
for det sted, hvor Hærvejen mødtes med
vejen fra Ribe, og her var gennem århundre
der opkrævning af told på stude, der blev
udført sydpå.
Sammen med materialet fra andre toldste
der som Haderslev, Bov og Gottorp giver
regnskaberne fra Toldsted et interessant ind
blik i den studeeksport, der er så vigtigt et
kapitel af vores historie, især i tiden ca.
1500-1800. Toldstedlisterne giver ofte gode
oplysninger om studehandlernes navne og
hjemsted. Derved kan meget af de danske
købmænds virksomhed kortlægges, og vi
kan se de enkelte købstæders rolle, der skif
ter stærkt med tiden. Vi kan også se, hvor
dan nederlandske handelsmænd slår sig ned
i vore byer.
Samtidig giver tallene for toldregnskaber
ne tilsammen et rids gennem både Sønder
jyllands og Danmarks historie i disse år
hundreder, ja, til dels gennem Europas histo
rie med. Toldstederne var porten ud til den
store verden. Vi ser hvorledes den europæi
ske prisstigning stimulerer studeeksporten i
løbet af 1500-tallet, hvordan krige og andre
forhold i Nederlandene påvirker omfanget,
men naturligvis først og fremmest de krige,
der hærger Jylland i 1600-tallet. Ikke blot
standser eksporten totalt i krigsårene, men
en så udsat post som toldstedet ved Hær
vejen med den tilhørende kro raseres gang
på gang af de fjendtlige tropper. Også stor
købmændene i de danske købstæder ødelæg
ges åbenbart af krigene. Det fremgår af told
listerne, hvordan nederlandske opkøbere
mere og mere overtager handelen. Ved mid
ten af det mere fredelige 1700-tal kommer
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så kvægpesten som en ny ulykke. Atter går
tallene markant tilbage. Og endelig i år
hundredets slutning, hvor liberalismen sejrer,
ophæver man helt tolden. Det skulle gavne
eksporten. Men det bliver naturligvis døds
stødet for Toldsted.
Der kan læses meget ud af de nøgne tal.
Men bogen handler ikke bare om statistik og
stude. Der er også mennesker i den. Vi får
indgående skildringer af de skiftende toldere
og kromænd på Toldsted, især af Arnkielernes slægt. Det giver et kulturhistorisk sup
plement til den økonomiske og politiske ud
vikling. Træk fra dagliglivet viser - ligesom
tallene - hvordan tiderne skifter.
Det er lokalhistorikernes kunst at kunne
se det store i det små, at kunne danne et bil
lede, hvor de små enkeltheder passes ind i de
større linjer. Derved kan en lokalhistorisk
skildring som denne blive et miniaturebil
lede af udviklingen gennem århundrederne,
økonomisk, politisk og kulturelt. Gregersen
forstår i høj grad denne kunst. Det viste han
i bogen om Vojens-egnen, og det viser han
her igen.
Det blev indvendt mod Vojens-bogen, at
den havde for lidt med om de lavere klasser
og for meget om store folk. Det samme kun
ne for så vidt indvendes mod denne. Det
ville være spændende at høre noget om stu
dedriverne, der forsamledes i kroen i Told
sted - disse folk der jo i Sønderjylland efter
lod indtrykket af et primitivt Nørrejylland -,
navnlig når der ofres hele 25 sider på en
enkelt af de fremtrædende embedsmænd fra
Toldsted, Troels Arnkiel. Men det ville være
et umuligt forlangende. Der findes næppe
kildemateriale, der kan belyse studedriver
nes forhold nærmere. Og på den anden side
må det indrømmes, at Troels Arnkiel er en
usædvanlig interessant personlighed - også
som tidstype. Det er forståeligt at forfatteren
- åbenbart med fuldt overlæg - har givet
ham en særstilling i bogen.
Toldsted ved Hærvejen er en videnskabe
ligt anlagt bog. Men Gregersens evne til at

fortælle gør den også til en folkelig bog, så
at den svarer til navnet på forlaget. Den er
ikke blot for lokalhistorisk interesserede søn
derjyder eller specialister i studehandel, som

man måske kunne tro. Den har så vide per
spektiver i sig, at den bør nå ud til læsere
over hele landet.
Leif Ingvorsen.

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig
Skriftrækken hæfte 39, årgang 1979. 70 sider.
Hæftet indeholder tre artikler. Friedrich Jes et modsætningsforhold, så han ligeledes søg
sen tolker gamle akter om Slogsherred i pe te bort. I fortørnelse over ikke at møde til
rioden 1648-81. Hans Fr. J. Hansen fortæl strækkelig forståelse hos de danske myndig
ler om Tinglev forskønnelsesforening og om heder nedlagde de fem tyske medlemmer de
dansk og tysk indsats i denne nu hensovede res hverv, men efter et ministerielt pålæg og
forening. Og Arthur Lessow fortæller om en forhandling med undervisningsminister
skolestridigheder i Højer i 1920'erne ud fra Nina Bang genoptog de dog arbejdet i skole
de forudsætninger, det giver, at hans far var kommissionen.
formand for skolekommissionen, hvor fire
Den tredie skoleaffære begyndte ved en
tyskere og en tysk socialdemokrat havde tysk skyttefest, hvis deltagere afviste politi
flertal over for to danske medlemmer.
betjenten, der forkyndte lukketid, og da de
Den kommunale skole i Højer havde den trængte ham ud af salen, var den tyske sko
gang en tysk afdeling med fem klasser og en leleder så aktiv, at det indbragte ham en
dansk med to klasser. De to skoleledere fængselsstraf samt afsked uden pension
boede over hinanden i tjenesteboliger, den (1928). Tyskerne gik i forbøn for ham, men
tyske øverst. Da de ikke kunne enes om, forgæves.
hvem der om aftenen skulle låse den fælles
Disse træk af tysk skolehistorie i Højer i
yderdør, pålagde skolekommissionen den 1920'erne viser ifølge Arthur Lessow noget
danske underboer denne opgave. Da han af den udvikling, der har ført det tyske min
nægtede, blev han sagt op. Resultat: han dretal fra udgangspositionen med håbet om
søgte og fik embede andetsteds, og kommis en ny afgørelse vedrørende grænsen frem til
sionen fik en ministeriel næse. Det var i en position med fuld anerkendelse af den
1926.
sproglige og kulturelle livsform og samtidig
Til den næste danske lærer kom der også et fuldgyldigt led i det danske statslegeme.

Zeitschrift
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig -Holsteinische Geschichte Band 104.
Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1979.
Det nye bind af Zeitschrift indeholder ca. helstat. Ulrich Lange viser, hvorledes det
425 tryksider. Hovedbidraget, der denne slesvig-holstenske ridderskab tabte terræn
gang er skrevet af Wolfgang Prange, handler overfor fyrsterne under forfatningskampen
om otting og bol i Tyrstrup herred. Kersten omkring 1600, og der er endnu flere artikler
Krüger har skrevet om absolutismen i Dan af interesse for danske læsere. Dertil kom
mark. Jochen Bracker har behandlet produk mer den faste rubrik med anmeldelser og
tion og eksport af smør fra hertugdømmerne bogomtaler.
Slesvig og Holsten i slutfasen af den danske
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Ministerpræsident i tre udgaver
Jahrbuch. Heimatgemeinschaft Eckernförde e. V. Jahrgang 36.
Der er nu forskel på dansk og tysk men verbreitet«.
Ellers har årbogen, der er på 275 sider,
talitet. I anledning af, at en nystiftet Slesvig-Holsten-medalje er blevet uddelt bl.a. det sædvanlige vidtspændende indhold, fra
til tre medlemmer af Heimatgemeinschaft bildende kunst og litteratur over historiske
Eckernförde er der nu medtaget tre billeder, emner til arkæologiske og ornitologiske
hvert over en halvside, og på alle tre over temaer og artikler om naturbeskyttelse.
rækker ministerpræsident Stoltenberg me
Danske læsere vil især være optaget af
daljen til henholdsvis den ene, den anden en artikel af Gerd Stolz om den slesvigog den tredie medaljemodtager. God re holstenske armé 1848-51 og en beretning af
klame i en valgtid måske. I øvrigt fik den Geert Liiders om Eckernforde Zeitung gen
ene - Hans Mathiesen - medaljen med den nem 125 år. Den begyndte sin tilværelse den
begrundelse, at han har »beiderseits der 3. januar 1852, oprettet af Jacob Christian
deutsch-dänischen Grenze das deutsche Lied Schwensen fra Åbenrå.
Fra Ribe amt

Historisk Samfund for Ribe amt har udgivet
et register til årbøgerne »Fra Ribe amt«
1903-77. Det er udarbejdet af Ejner Vilstrup
og årbogens redaktion.
Registeret falder i tre dele, et forfatter
register (side 7-24), der viser, at H. K. Kri
stensen har været flitigste bidragyder, et
emneregister (side 25-49) med 18 afsnit
samt et stedregister (side 50-63).

Ribe amts historie har særlig interesse for
Sønderjylland, ikke blot fordi det drejer sig
om et naboamt med mange kontaktflader,
men også og ikke mindst fordi de kongerigske enklaver i Vestslesvig indtil 1864 hørte
til Ribe amt, jævnfør den kendte artikel i
1922-årgangen af M. H. Nielsen om »De
kongerigske enklaver«.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
1. april: Politiet arresterer seks personer på
en rideskole i Garding, som tjente som lejr
for en neonazistisk terrorgruppe.
4. april: SSV holder ekstraordinært lands
møde i Husum, hvor partiet i forbindelse
med drøftelse af valgoplægget vedtager at
kræve et totalt stop for bygningen af nye
kernekraftværker.
Den ca. 100-årige færgetrafik over Slien
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ved Arnæs standses, da færgen ikke længere
anses for sikker, og byen ikke har midler til
færgens istandsættelse.

5. april: I Slesvig-Flensborg amtsråd drøftes
en vedligeholdelsesplan for Dannevirke, som
anslås at ville koste 70.000 DM.
6. april: Landsregeringen i Kiel overdrager
det tidligere toldpakhus i Flensborg til byen
til anvendelse for kulturelle formål. Byens
plan er at indrette et skibsfartsmuseum. Til

restaureringen stiller landsregeringen 2,3
milL DM til rådighed.
Slesvigsk Kreditforening, der nu tæller
1189 medlemmer, har i 1978 ydet 66 lån til
ialt 828.700 DM.
Den slesvigholstenske forfatningsbeskyt
telsestjeneste ser ingen fare for tiden for den
indre sikkerhed. Neonazismen dækker kun
et forsvindende potentiel; farligere er venstreekstremismen, hvis mål er at omdanne
forbundsrepublikken til et nyt DDR.
Det sydslesvigske Samråd siger i en er
klæring, at deltagelse i Slesvig-Holstendagen
ikke kan anbefales som følge af arrange
mentets nuværende målsætning: at fremme
slesvig-holstensk landsbevidsthed.
7. april: Arbejdsminister Svend Auken og
den vesttyske arbejdsminister Herbert Ehren
berg drøfter arbejdsløsheden ved et møde på
Flensborg rådhus med indbudte fra fagbe
vægelsen, erhvervslivet og politikere. Svend
Auken fastslår, at netop i grænselandet er
der mulighed for i praksis at prøve det inter
nationale samarbejde, og at erhvervsudvik
lingen i det sydlige Jylland er stærkt afhæn
gig af udviklingen i den nordlige del af
Tyskland. Minister Ehrenberg understreger,
at netop den nordlige region kræver særlige
overvejelser.
Nordrhin-Westfalens
ministerpræsident
Johannes Rau oplyser i en samtale med
Flensborg Avis, at med en tilsvarende privat
skolelov, som den man har i hans land, ville
de danske skoler kunne opnå 98 pct. i til
skud. Der ydes 85 pct. til driften, 9 pct. til
afskrivning på byggeomkostninger og 4 pct.
til personale og andre omkostninger.

9. april: Minister u.p. Hans-Jürgen Wischnew
ski siger under et besøg i Nordfrisland, at
han finder de danske tilskudskrav rimelige.
Bl.a. beklager han, at Nordfrisisk Institut i
Bredsted, der har Vesttysklands største sam
ling af frisisk litteratur, ikke kan gøre denne
samling tilgængelig for offentligheden, fordi

der savnes midler.
Repræsentanter for de danske organisatio
ner i Sydslesvig mødes i København med
statsministeren og andre regeringsmedlem
mer for at drøfte sydslesvigske bevillinger,
herunder anlægsopgaver inden for skole
væsnet, udbygning af Dansk Centralbiblio
tek og modernisering på Flensborg Avis.
Kirkeminister Egon Jensen oplyser, at der
for 1980 er afsat midler til en ny dansk præ
stebolig i Husum.

12. april: Som et led i landsregeringens støtte
til Sydslesvig vil man også bidrage til en
investeringsplan på Danfoss på ialt 44 mili.
DM; den vil skabe 55 nye arbejdspladser.
Der vil desuden blive ydet et 15 pct.s til
skud til en ny flydedok på værftet og tilskud
andre industriforetagender.
Interessefællesskabet Nørregade i Flens
borg vil gøre denne gade til en turistattrak
tion af rang ved at indrette en Skandinavienkaj ved havnen, ved at inddrage skibsfarts
museet og gøre dampskibet »Alexandra« til
museumsskib.
13. april: Flensborg bør i lighed med Bruxel
les gøres tosproget, foreslår lærer Eckhard
Bodenstein i en kronik i Flensborg Avis.

19. april: I 25-året for starten af Program
Nord er der afsat 72,5 miil. DM, og der
regnes med arbejder omend på nye steder
helt frem til år 2000, oplyser landbrugsmini
ster Giinter Flessner på et møde i Vesterholt.
Ministerpræsident Gerhard Stoltenberg
finder, at hans modpart Klaus Matthiesen til
står sin svaghed ved at forlange, at også
FDP skal indbydes til en TV-diskussion.
Trods protester indbydes SSV ikke, hvilket
foranlediger SSV til at rejse klage mod TV
ledelsen.
20. april: Det samlede tyske tilskud til det
danske arbejde beløb sig i 1978 til 19,3 milL
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DM, svarende til ca. 54 mill. kr. I forhold
til 1977 er det en stigning på 696.000 DM.
Heraf er de kommunale tilskud på ialt 1,6
mill. DM steget med 151.000 DM.
I en samtale med Flensborg Avis stiller
ministerpræsident Gerhard Stoltenberg sig
tvivlende over for behovet for en særlig pri
vatskolelov, idet landets skolelov allerede
fastslår de private skolers stilling.
Med 40 beboere på plejeafdelingen og 40
på alderdomshjemsafdelingen kan Dansk Al
derdomshjem i Flensborg ikke nær give
plads til alle, som søger optagelse på hjem
met.
21. april: Det påtales fra SSV's side, at for
manden for Schleswig Holsteinischer Heimatbund, dr. Werner Schmidt, blander sig i
valgkampen med et brev til venner og fæller
med opfordring til ikke at stemme på SSV
men sikre flertal for CDU-regeringen.
23. april: En gruppe miljø- og demokrati
aktivister i Flensborg anbefaler vælgerne at
stemme på SSV og undlade at støtte de grøn
ne lister.
Den udenlandske Presseforening i Bonn
orienterer sig i Flensborg om det danske
arbejde.

25. april: Grenzfriedensbund oplyser, at or
ganisationen tæller 1022 enkeltmedlemmer
og 234 organisationer.
26. april: Som motivering for ikke at omtale
SSV i en reportage om de partier, der op
stiller til landdagsvalget, fastslår Flensburger
Tageblatt, at SSV er et nationalt mindretal
og intet politisk parti.
27. april: Fru Karen Svendsen trækker sig
efter elleve års formandsskab for De sydsles
vigske Husmoderforeninger tilbage og aflø
ses af fru Elva Thorup-Nielsen.

28. april: Dansk Kirke i Udlandet meddeler,
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at den 58-årige Holger S. Bjerre, Visby, er
udnævnt til ny dansk præst i Kappel-Arnæs.
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
har i sidste regnskabsår haft samlede udgif
ter på 2,4 mill. DM. Heraf er det danske
socialministeriums tilskud på 1,6 mill., de
tyske tilskud på godt 337.000 DM eller 29,4
pct. af de samlede udgifter.
29. april: Ved landdagsvalget opnår SSV ialt
22.291 stemmer eller 1,4 pct. af de afgivne
stemmer, hvilket er en fremgang i forhold til
landdagsvalget 1975 på 1598 stemmer. Karl
Otto Meyer genvælges på mandat nr. 67
mod nr. 71 tidligere.
På trods af en stemmefremgang på godt
50.000 stemmer og en mandatgevinst på 1
mandat til SPD, ændrer det ikke stillingen i
Kiel-landdagen, hvor CDU fortsat kan re
gere med 37 mandater over for SPD's 31 og
FDP's 4 (4- 1) og SSV's ene mandat.
De grønne lister opnår i hele landet 38.003
stemmer eller 2,4 pct. og når dermed ikke
over spærrereglen.

NORD FOR GRÆNSEN
1. april: I samarbejde med Grænseregions
forskningsinstituttet i Åbenrå vil Sønderjyl
lands amtsråd gennemføre udarbejdelsen af
en kulturhistorisk rapport om Hærvejen i
Sønderjylland i forbindelse med en planfø
ring af Hærvejen til turistformål.
Udgravningen omkring slottet Hansborg i
Haderslev har vist, at slottet var på 12.500
kvadratmeter. Der er desuden fundet en søjle
fra slottets kælderhvælvinger, egestolper,
nogle sandstensfragmenter og skiferstykker
fra slottets tagbelægning.

3. april: Funktionstiden for Sønderjyllands
amtsprogramråd forlænges til 31. december
1981, hvorefter de nuværende amtsprogram
råd ventes afløst af regionale radioråd.

Institut for Grænseregionsforskning oply
ser i sin årsberetning, at der til instituttet er
knyttet otte faste medarbejdere, en histori
ker, en geograf, to politologer, en arkivar og
bibliotekar samt yderligere en historiker for
uden kontorpersonale. Instituttet har be
skæftiget sig med følgende sagsområder:
Europarådet og grænseregionerne, grænse
handelen, egnsudvikling i det dansk-tyske
grænseområde, det kommunale selvstyre i
Danmark og Slesvig-Holsten, grænsepend
lingen, dansk egnsudvikling og EF's regio
nalpolitik og de kommunale valgordninger i
Sydslesvig og Sønderjyllands amt.
4. april: Formanden for Bund deutscher
Nordschleswiger, gårdejer Gerhard Schmidt,
fastslår i en medieoversigt, at det for mindre
tal ofte er svært at komme til orde i radio
og TV, derfor er egne presseorganer uund
værlige for nationale mindretal.
5. april: Ved Stollig på Løjtland er fundet en
gravplads fra den romerske jernalder om
kring år 1000 efter Kristi fødsel.
På generalforsamlingen i den tyske biblio
teksforening fastslår formanden, Christel
Thomsen, Gråsten, at en udvidelse af det
tyske centralbibliotek i Åbenrå er påtræn
gende nødvendig.
Den tyske lærerforening i Nordslesvig hol
der i Saksborg et møde med repræsentanter
for partierne, der opstiller til landdagsvalget
i Slesvig-Holsten, CDU, SPD og de grønne
lister, mens SSV var forhindret på grund af
landsmøde, ligesom FDP ikke var repræsen
teret. CDU-repræsentanten, Rainer Ute
Harms, erklærer, at da Karl Otto Meyer lig
ger for langt til venstre, kan der ikke regnes
med et samarbejde med ham.

6. april: Som følge af, at Skrydstruppigens
grav trues af omkringliggende grusgrave,
kræver Naturfredningsforeningen, at myn
dighederne tager sig alvorligt af sagen. Des
uden ønskes et areal ved Hoptrup tunneldal

og Rygbjerg sø fredet.
Kontrakten om bygningen af det frem
skudte dige undertegnes i Tønder. Det hol
landske firma Bos og Kalis overtager entre
prisen på byggeriet til en pris af 95 mili. kr.
Byggeriet ventes startet straks efter påske.

7. april: Sønderjydsk Teaterforening holder
sit 50-års jubilæum. Ved jubilæumsfesten
rejser borgmester Camma Larsen-Ledet
spørgsmålet om påny at overveje etablerin
gen af en sønderjysk landsdelsscene - måske
i en lidt anden form end tidligere.
8. april: På trods af, at opførelsen af det
fremskudte dige nu er en kendsgerning, er
klærer en kreds af modstandere til Morgen
avisen Jyllands-Posten, at kampen mod diget
vil fortsætte.

9. april: I Haderslev foretages den traditio
nelle kransenedlægning ved mindesmærket
for de faldne fra 9. april 1940.

18. april: Sønderborg garnison fortsætter
med at højtideligholde dagen for stormen på
Dybbøl skanser med kransenedlægning,
gudstjeneste og mindesammenkomst på ka
sernen.
255 sydslesvigske gæster har i 1978 været
på ophold på Bennetgård i Københoved.
I anledning af Willy Brandts og Trygve
Brattelis forestående besøg i Åbenrå som ind
ledning til EF-valgkampen skriver redaktør
Robert Huhle i et læserbrev, at vi kan ikke
tåle at blive mere til grin. Ingen af de to
talere vil sige det i Danmark, som de vitter
ligt siger hjemme.
19. april: Der Nordschleswiger rejser spørgs
målet om tyske udsendelser for det tyske
mindretal, efter at bladet Kontakt har op
fordret til overvejelser i tysk radio at bringe
danske udsendelser til det danske mindretal,
og henviser til, at den tyske folkegruppe er
rede til en åben dialog.
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Den af Philipp Iwersen og Kurt Seifert i
fjor påbegyndte årbog Nordschleswig 1978
fortsættes i år med indlæg om den hjemmetyske loyalitetserklæring og mindretallets
stilling under besættelsen i forholdet mel
lem de danske og de tyske myndigheder.
20. april: Under udgravninger under ejen
dommen Slotsgade 26 støder man på rester
af det gamle slot Haderslevhus, som menes
opført i det 11. eller 12. århundrede, og som
afløstes af slottet Hansborg i tiden mellem
1557-85.
Toldspeditionsstedet i Padborg betegnes
som en guldgrube for den danske stat med
en årsindtægt på omkring 6 miil. kr. til stats
kassen.
21. april: Savner Slesvigsk Parti fantasi?,
skriver Christian Rathje, Feldsted, i Der
Nordschleswiger, siden partiet, der kalder
sig et regionalt parti og »Landdsdelens
Trumf« ikke tager ved lære og koncentrerer
sig om programpunkter, der har aktuel in
teresse og også tiltaler unge vælgere.
22. april: Ved et Europavalgmøde i Sønderjyllandshallen taler fhv. forbundskansler
Willy Brandt, fhv. statsminister Trygve Bratteli, Norge, og statsminister Anker Jørgen
sen. Willy Brandt understreger Danmarks
betydning som brobygger mellem EF og Nor
den.

24. april: Selv om fødselsoverskudet i Søn
derjyllands amt er faldet fra 3500 i 1975 til
3200 i 1978, er indbyggertallet steget med
4857 i samme tid, hvilket må føre til, at
amtets regionalplanlægningsprognoser frem
til 1992 må ændres, og man må imødese, at
det samlede indbyggertal i 1992 vil ligge på
261.000.
Uroen omkring færgetrafikken mellem
Rømø og Sild fører til, at arbejdsminister
Svend Auken opfordres til at sikre Rømøs
arbejdspladser.
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26. april: Trafikminister Ivar Hansen afviser
en omvurdering af det fremskudte diges
linieføring og finder ikke, at Naturfrednings
foreningens forslag giver grundlag for en
ændret linieføring.
Under et møde i det dansk-tyske forum
oplyser amtmand dr. Klaus Petersen, Nordfrislands amt, at der ikke foreligger juridiske
problemer, der kan forsinke eller hindre
digebyggeriet.
Der skal nedsættes et dansk-tysk tekniker
udvalg, som skal undersøge mulighederne
for en bedre kommunikation under snekata
strofer hen over grænsen.

27. april: I Møgeltønder kirke er gjort det
første fund af en guldmønt i en dansk kirke.
Mønten er en rhinsk gylden fra 1400-tallet.
I en lergrav ved Gram findes skelettet af
en bardehval, som har levet for 5-6 mili. år
siden.
29. april: Det tyske mindretal opretter en ny
kulturel forening Knivsbjerg Kreis 79. Stif
tere er en kreds af historisk og politisk in
teresserede fra mindretallet.

30. april: H. P. Hanssens Mindefond uddeler
108.000 kr., heraf 10.000 kr. til Sprogfor
eningens jubilæumsskrift og resten til ti for
samlingshuse.
På et repræsentantskabsmøde i Arbejder
nes sønderjyske Landsorganisation omfat
tende 40.000 arbejdere, er man enige om at
øge det faglige samarbejde over græsen. I
en tale peger skibsværftsarbejder Giinther
Weber, Harreslev, på, at Storebæltsbroen er
en livsbetingelse for vort område.
På Bund deutscher Nordschleswigers ge
neralforsamling i Haderslev erklærer Helge
Wolffhechel i forbindelse med modstanden
mod et marinaanlæg i Årøsund, at det lille
tyskerhad stadig ikke er overvundet. For
manden for Bund deutscher Nordschleswiger,
Gerhard Schmidt, peger på, at mindretallet
kun bliver hørt, når det taler politisk.
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v. E. Lund Christiansen
Køb og salg af sønderjyske
antikviteter.
Forretning:
Sondergade 24. 6270 Tonder.
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Postadresse: DK 6254 Øster Højst.
Telf. (04) 77 51 36.

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
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Arbejdet ledes af mag. art. Niels Sterum.
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kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
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