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Urmager H. Korsgaard i Varde fremstiller sol
ringe, selv om efterspørgslen efter dem ikke er
stor.
De moderne solringe er fornemmere end hyr
dedrengenes var - de er lavet af patineret eller
forgyldt messing, og prisen er tilsvarende høje
re. Den lille tidsangiver fra Varde, der måler
5-6 cm i diameter, koster halvtrediehundrede

kroner. Til gengæld er der ingen reparations
omkostninger på solringen, der lige som soluret
kun tæller de lyse timer.
På de fineste solringe er der indgraveret bred
degrader, så solringen bliver mere anvendelig
og for eksempel kan tages med på rejser.
En kyndig solringeejer kan aflæse tiden med
omtrent fem minutters nøjagtighed.

Hvordan anvendes en solring?
AF JENS LAMPE
I Sønderjysk Månedsskrifts majnummer, side
150, var der en tegning af en solring. Flere
har spurgt, hvorledes man brugte en solring,
og Jens Lampe, Beder, svarer her.

Solringen kendtes allerede i den romerske
kejsertid (31 f.Kr. til 476 e.Kr.), men gik så
efterhånden i glemme. Den blev genopdaget
i Provence i det sydøstlige Frankrig omkring
1500 og brugtes overalt i Europa til langt op
i 1800-årene.
En solring består af en bred metalring
og en smal ring, som ligger uden på i en
fals, og som er forsynet med et lille hul. På
den brede rings yderside er de tolv måneders
forbogstaver angivet, begyndende til venstre
1979-7

forneden med januar, som tegningen viser.
I den brede ring er der (dækket af den smalle
ring) et spaltehul mellem månedsbogstavene.
Den smalle ring er forskydelig i forhold til
den brede. Det lille hul anbringes ud for må
nedens bogstav. Når ringen holdes lodret
ved hjælp af en snor i krogen foroven, og
solen skinner gennem hullet, falder lyset på
et tal (ciffer) på ringens inderside, og dette
tal angiver så det omtrentlige klokkeslæt.
Solens varierende deklination og den varie
rende skyggelængde, afhængig både af so
lens højde på himlen til de forskellige års
tider og breddegrader er blandt de forhold,
som sætter en grænse for solringes og sol
ures præcision.
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Jens von Hadersleben
(Løwenklau)
AF H. P. DRESCHER
Jens von Hadersleben tjente, som skik var
på Trediveårskrigens tid, snart under en,
snart under en anden krigsherre. Kaptajn
H. P. Drescher, Haderslev har fundet en del
enkeltheder frem om denne renaissancekriger, og fortæller også om slaget ved Lutter
am Barenberg og Christian IV's dramatiske
flugt gennem hertugdømmerne.

Oberst Jens eller Jens von Hadersleben er
født i Øsby sogn ved Haderslev.
I året 1622 er han rytter under hertug
Adolf af Holsten i kejserlig tjeneste og kæm
pede i Nedersaksen, hvor han deltog i belej
ringen af Bergen og Zoom samt Startlohen i
Westphalen samt i flere andre belejringer i
Pfalz. Regimentet han tilhørte blev afmøn
stret i Leitmeritz i Bohmen i 1625.
Da Christian IV hvervede til Kejserkrigen,
indtrådte Jens sammen med fire brødre i
oberst Wolf Henrik von Baudissins kompag
ni og stillede ni heste, med hvilke han deltog
i greven af Mansfeldts og hertug Johan
Ernsts togt til Ungarn og var med i slaget
ved Graii. På dette togt faldt to af hans
brødre. Han var senere med i Holsten, da re
gimentet forfulgtes til Aalborg.
Ved Lutter am Barenberg, 36 kilometer
SSV for Braunschweig, der skulle blive sør
gelig berømt i Danmarkshistorien, ville Chri
stian IV optage kampen med den katolske
ligas hær, der var under ledelse af hærføre
ren, Johann Tserclaes von Tilly (1559-1632).
Hele den danske hær udgjorde en styrke på
ca. 25.000 mand. Opstillingen var således:
Kernen af hæren, Kongens Livregiment på
12 kompagnier under oberst Lohausen, regi
mentet var hvervet i Danmark og i Holsten,
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et fodfolksregiment på 3.000 mand under
oberst Enevold Kruse, rent dansk, udtaget
blandt de skånske og jyske regimenter, og
endelig et fodfolksregiment under oberst
Claus Linstows, for størstedelen udskrevet i
Holsten, samt to tyske rytterregimenter un
der greve Philip af Hessen og grev Philip
Reinhardt af Solins. Noget længere tilbage
stod kongen selv med hovedstyrken: seks
rytteriregimenter og fem fodfolksregimenter,
alle hvervede tyske. Længst tilbage stod rhingreve Otto Ludwig med sit eget rytterregi
ment.
Slaget startede ved 11-tiden den 17. au
gust 1626 og endte med et totalt nederlag.
Tilly havde ikke glemt pavens kærlige for
maninger om ikke at skåne kætterblod, men
sætte kronen på sine fortjenester af den hel
lige kirke ved at udrydde dens modstandere,
og han havde selv før slaget indskærpet, at
der under slaget ikke måtte gives pardon.
Slaget blev en nedslagtning og opløste
disciplinens bånd, og i rædsel flygtede kon
gens hær i vild uorden, idet enhver kun
tænkte på at hytte sit eget skind. Rytterne
gik det bedst, de lod stå til med løse tøjler
gennem skov, mark og eng til Wolfenbiittel
mellem Goslar og Braunschweig. Fodfolket
gik det værre. Tillys soldater efterkom deres
herres befaling og gav ingen pardon, enhver
flygtning, de nåede, blev skudt eller hugget
ned.
Mange af førerne blev på valpladsen.
Den sidste modstand, slottet Lutter, blev
brudt af Tillys langt overlegne, sejrsberuste
soldater, efter først at være blevet beskudt
med kanoner. Besætningen her fik dog par
don på grund af deres tapperhed og mod, da

Dette samtidige stik viser begivenhederne før og
efter slaget ved Lutter am Barenberg 17. august
1626, som ses midt i billedet. Nederst ses selve
kampen mellem Tillys hærstyrker til venstre (C)

og Christian 4.s til højre (D). Mens Tilly i
triumf bortfører 29 kongelige faner, flygter
kongen til Wolfenbiittel øverst til højre (L).

de kapitulerede. 2.000 fanger og 29 kompag
nifanger blev sejrherrens bytte. Yderligere
var på valpladsen erobret 20 kanoner, smyk
ket med danske og brunvigske våben, samt
32 fodfolksfaner under forfølgelsen, deri
blandt kongens livfane, foruden de 29 fra
slottet. Af rytterfaner blev kun erobret seks,
som havde tilhørt regimenterne Solins og
Hessen, af de øvrige 20 rytterfaner fik Tilly
kun stangen, mandskabet havde revet fane
dugen i stykker og delt mellem sig som tegn
på »at de havde været med«. I øvrigt var
byttet ikke stort, idet kongen inden slaget
havde bragt sit tros i sikkerhed.
Under kampens udvikling blev kongens
skare mindre og mindre, selv Hoffanen og
Livkompagniet blev adskilt. Endelig, i det
sidste øjeblik, vendte kongen sin hest til

flugt. Kun to mænd fulgte ham på dette for
tvivlede ridt for livet og friheden, hans stald
mester, den schlesiske adelsmand Wenzel
Rothkirch, og hans staldknægt, som førte en
håndhest. Hestens kostbare seletøj røbede
kongen, og 40 fjendtlige ryttere satte efter
ham. En korporal troede allerede, at have
taget Danmarks konge til fange, da livknæg
ten med et pistolskud strakte hans hest til
jorden. Kort efter styrtede også kongens hest,
men den trofaste tjener var rede med hånd
hesten, og på denne sprængte kongen videre,
fulgt af Rothkirch. Livknægten havde betalt
sin konges redning med sit liv.
Christian IV var en tung rytter, og vejen
gik over grøfter og gennem moser, og også
den anden hest styrtede; da sprang Rothkirch
af sadlen og overlod sin hest til kongen, me227

dens han selv til fods søgte skjul i skoven.
Ene fortsatte kongen sit ridt, og da han ved
landsbyen Ringelheim kom ud på åben mark,
samlede en, lille skare ryttere, der lige som
kongen var på flugt, sig om ham.
Da kongen hen under aften red ind i
Wolfsbiittel, havde han 30 svage rytterfaner
omkring sig, vel alt, hvad slaget havde levnet
af rytteri.
Kongen var dybt nedbøjet. Hans hær var
splittet, hans bedste mænd faldne eller fan
get, og hans menneskekærlige hjerte gyste
ved tanken om den nød, hvori de adsplittede,
ulykkelige fodfolk nu befandt sig. Én trøst
var det dog, at den kække Rothkirch, hvem
han troede var død, ud på natten kom til
syne. Dagen efter forsatte kongen med re
sterne af sin hær mod nord; efter ham fulgte
Tillys tropper.

Følgerne af nederlaget

Slaget ved Lutter am Barenberg var et
hårdt slag. Nederlaget gav det første stød til
den række af ulykker, der førte til, at næsten
en trediedel af riget kom i Sveriges besid
delse.
Grunden til nederlaget må først og frem
mest søges i hærens slette beskaffenhed; kun
de tre fodregimenter i første træfning, kon
gens livvagt og en del rytteri gjorde deres
pligt, de øvrige afdelinger fægtede dårlig.
Danmark/Norge havde dengang ingen hær
og ville ingen have, de betroede deres inter
esse til en i hast sammenskrabet flok af frem
mede lejdesvende.
Efter nederlaget måtte kongens bestræbel
ser gå ud på at forsvare riget mod Tillys og
Wallensteins fremvæltende hærmasser. Nat
ten mellem den 24. og 25. juli 1627 tiltvang
Tilly sig overgangen over Elben ved Bleckede
lige overfor Lauenborg, og snart gik Wallen
steins tropper, 30.000 mand, over Elben ved
Weissen og Zollenspiecher og forenede sig i
Lauenborg med Tillys hær i slutningen af
august. Her overtog Wallenstein enebefalin
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gen og førte hæren op gennem Holsten, vi
dere til den jyske halvø, efter at en af hans
generaler, grev Schlick, havde slået de Manfelske tropper under markgreven af BadenDurlack ved Oldenborg.
Kongen, der opholdt sig ved fæstningerne
Krempe og Gliickstadt for at styrke disses
forsvar, var blevet klar over, at Holsten og
Sydslesvig var tabt, men at han med resten
af sin hær kunne dække Jylland for indfald
af de fjendtlige tropper ved at indtage en ny
stilling ved Flensborg. Den 13. september
sejlede kongen fra Gliickstadt og gik i land i
Ditmarsken den 14. september; herfra red
han videre over Tønning og Husum til Flens
borg, hvortil han ankom den 15. september.
Allerede på slotsbakken blev han vidne til
rytteriets flugt gennem byen mod nord.
På slottet forsøgte han at tale med nogle
af sine officerer, men også her var alt en
eneste forvirring; der kunne ikke blive tale
om en opsamling af de flygtende tropper,
hvorfor kongen befalede sine tropper »at de
smukt, sagte henad Haderslev skulle marche
re, og intet haste, uden at fjenden dem altfor
stærkt kom på halsen«. Selv begav han sig
ligeledes på vej mod Koldinghus.
Denne urimelige panik og forvirring giver
et godt indblik i hærens tilstand. Den 15.
september var der intet at frygte i Flensborg.
De kejserlige tropper stod endnu i Holsten.
Der havde således været god tid til at kom
me i stilling for resterne af kongens hær i
Flensborg.

Kongens tropper hærgede hans land
De mod nord flygtende, demoraliserede
tropper havde kun for øje at komme væk og
derefter at tilfredsstille deres begær efter
bytte, - sold havde de ikke fået gennem læn
gere tid. Det viste sig da også efter et par
mils flugt nordpå, at de havde tid nok til at

udføre rov, vold, plyndring og brand.
Det må have været en hård rejse for kon
gen, de to dage det varede at nå fra Flens-

Ai
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borg til Kolding, thi hans egne tropper op
lyste denne vej med brændende landsbyer
og gårde.
I Åbenrå amt havde de flygtende tropper
formodentlig gjort holdt for natten, for her
kastede de sig, som en flok vilde dyr, over
byerne langs den gamle hærvej vest for
Åbenrå; de opførte sig, som om de havde fået
befaling til at gøre rent bord, inden fjenden
nåede frem. Det meste af Bolderslev gik op i
luer, Bjolderup kirke brændte de af, tillige
med præste- og degneboligen, så kun de so
dede mure stod tilbage, Nybøl blev afbrændt,
5 gårde i Mellerup, 7-8 gårde i Alslev, i
Hjordkær præstegården samt 7 husmands
steder, i Soderup 4 gårde, i Kasso 2, i Søst 1,
i Øster-Løgum kirke stjal de alterkar, alter
dug og messeklæder, og alt, hvad de kunne
overkomme, slæbte de med sig af heste,
kvæg, bistader, fødevarer, sengetøj, husge
råd, intet blev skånet.

Ingen og intet blev skånet

Uden for Åbenrå skød de et par fredelige
mænd, og efter at en trop ryttere, der om
natten havde haft kvarter i Åbenrå, om mor
genen den 15. september havde forladt byen,
vendte en skare om - de havde konstateret,
at de fleste borgere var flygtet; de plyndrede
nogle købmandsgårde for engelsk klæde og
andet. Derefter begav en anden skare sig til
borgmesterens hus, hvor de slog døre og vin
duer ind, skabe og kister brød de op med
økser og tog, hvad de kunne bruge. En halv
time senere kom en tredie skare og brød ind
i borgmesterens hus, de gennemsøgte huset
fra kælder til kvist, tog penge og sølv fra
borgmesterfruen, hvorefter de plyndrede de
andre borgerhuse. Den næste nat kom en
løjtnant med en trop ryttere og begærede
kvarter, og for at undgå flere ubehagelighe
der føjede borgmesteren ham. Men efter mid
nat kom en ny trop ridende hen foran byens
slagbomme, som de ønskede åbnet »for at de
hurtigt kunne drage gennem byen«. Da de
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var kommet ind, red de straks hen til amts
skriverens hus, og da de ikke kunne åbne
døren, knuste de et par vinduer, sprang ind
og tændte lys. Da byttet her var ringe, gik
de hen til borgmesteren og forlangte, at han
skulle åbne, ellers ville de gøre det selv. Borg
mesteren sendte sin tjener ud, for at han
skulle lade ringe med stormklokkerne. Da
rytterne hørte dem steg de til hest. Borgerne,
der hurtigt var mødt med våben, forfulgte
dem. Foran slagbommen måtte rytterne stige
af hesten og løb derfra, men en af dem blev
skudt.

Brandskat
Den næste dag, 16. september, kom en rit
mester med 150 ryttere, som havde afbrændt
de omliggende landsbyer og to kirker ved
hærvejen og forlangte, at man skulle åbne
slagbommen og lade dem ride gennem byen.
Man troede dem ikke og frygtede, at de

skulle sætte byen i brand. Borgerne samledes
med deres bøsser og andre våben og sagde
»nej«. Da ritmesteren hørte det, bød han, at
man skulle vise dem en anden vej uden om
byen. Det skete, og så sendte man to tønder
øl ud til den nærmeste landsby. Men nu
truede ritmesteren med, at han næste morgen
ville komme tilbage og sætte byen i brand,
det havde han tilstrækkelig befaling til, sagde
han. Så krøb borgmesteren til korset og købte
ham bort for en tålelig brandskat. Hestene,
som rytterne dagen før var løbet fra, tog rit
mesterens ryttere med, og derefter stjal de
nogle af borgernes heste, der græssede uden
for byen.
Selv i Genner blev 3-4 gårde lagt i aske.
En fortegnelse, der kort efter indsendtes til
hertugen, angiver, at der i Åbenrå amt af
kongens ryttere blev brændt 45 gårde, 3 præ
stegårde og 2 kirker. Skaden, der var sket,
blev vurderet til 34.070 rigsdaler.
Den 16. september nåede styrkerne til Ha
derslev. Røven og plyndren her som i Åben
rå, og den 17. september stak de byen i

brand, om det var med vilje eller tilfældigt
i den almindelige forvirring, kan ikke afgø
res. Halvdelen af byen brændte.
Haderslev len havde ret tidlig fået at føle,
hvor udisciplinerede og demoraliserede kon
kens tropper var; her lå oberst Collenburg
med sit tyske rytterregiment, der var hvervet.

Kongens ryttere mod kongens bønder
Om deres huseren mod bønderne skrev
lensmanden på Ribehus, Albert Skeel, den 8.

marts 1627:
»Kære Hr. Kanseler. Jeg kan dig ikke
fuldskrive, som somme af de Ryttere,
her ligger alle vegne omkring, holder
hus, saa dersom det skal vare noget, da
er Bønderne fordærvet, og haver Bøn
derne allerede slagen fem ihjel af Ryt
terne. Her er ingen Lensmand paa Haderslevhus, og begge Lens Gods ligger
mange Steds i By hos hverandre: saa
haver de ikke mig herhjemme, vilde det
endda gaa værre til. Jeg skriver jo dennem til somme Ritmeistere, og somme
taler jeg selv med, saa den Del af Ryt
terne, som gør det for groft, bliver straf
fet. Det haver været den Ritmeister, som
haver skrevet mig til, at han vilde tage
alle sine Ryttere til sig og overfalde en
Landsby, om Bønderne ikke blev straf
fet. Bønderne derimod, baade her og
andre Steder, haver været hos mig og
begæret, at de maa samle dennem og
værge sig selver. Men jeg og Ritmeisteren haver forliget Rytterne og Bønder
ne tilsammen, saa de er bleven forliget
fordi der var Fejl paa begge Sider.«
Her var det altså kommet til blodsudgy
delse mellem kongens ryttere og kronens
bønder, og mere havde truet.
Ca. 29. april udgik der en befaling til
oberst Callenberg (på tysk) at han skulle
rykke ind i oberst Nelles kvarter, og samtidig
en befaling til den nye lensmand på Haderslevhus, Wulf v. Buchwald, at han skulle ef

fektuere denne befaling, og da de sandsyn
ligvis ikke ville kvittere lenet, skal han til
kalde hjælp fra Kolding og Ribe len, for at
tvinge dem dertil. Lensmændene de to ste
der, Albert Skeel og Ludde Lange, fik sam
tidig besked om at have hele almuen rustet
for at tvinge det Callenbergske regiment bort.
Så vidt kom det nu ikke. Men befalinger
ne giver et uhyggeligt indtryk af opløsning
af disciplin og orden imellem kongens tyske
ryttere. Kongen er åbenbart forberedt på, at
de - ubetalte - ryttere ikke vil lystre selv
deres øverste krigsherre, og opsætsigheden
findes ikke blot mellem rytterne, men også
mellem officererne, helt op til obersten, synes
det.

Haderslev var ødelagt
Det må også her, for kongen, have været

et nedbrydende syn, da han red igennem Ha
derslev; allerede ved Sønderport lå Slots
vandmøllen nedbrændt, i Høj gade havde råd
huset med dets arkiv lidt samme skæbne, på
Søndertorv var Rådvinskælderen (hjømehuset Torvet/Nørregade) nedbrændt, Vor Frue
kirke delvis ødelagt ved brand, på begge
sider af hans vej gennem byen lå afbrændte
huse, i Apotekergade Rektoratet og Slots
apoteket, i Smedegade Latinskolen, i Præstegade Præstegården, på Damhalvøen Domini
kanerklostret, i Slotsgade og Katsund, over
alt afbrændte huse, ilden havde bredt sig helt
ud til Gammel Haderslev, hvor endnu 42 år
senere 150 hussteder betegnes som »øde og
wiirste«.
I alt var i Haderslev nedbrændt 248 huse.
Kongens ridt gik videre mod Kolding,
overalt langs hele vejen samme syn: røven
og plyndren af hans egne tropper.
Under ridtet nordpå havde kongen taget
sin bestemmelse: Grænsen til kongeriget
skulle forsvares med Koldinghus mod Øst og
Ribehus mod Vest. Ved ankomsten til Kol
dinghus var hans plan dog ikke så sikker,
hvorfor han i sin rådvildhed spurgte om råd
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både her og der for til slut at bestemme sig
til at lade hele Jylland syd for Limfjorden
ligge åbent for fjenden.
Den 18. september sejlede kongen med
KirstineMunk og Rhingreven og dennes ryt
tere, de bedst disciplinerede, over til Fyn.

Koldinghus plyndret
Om de Callenbergske ryttere har plyndret
Kolding, mens kongen endnu var der, skal

være usagt, men allerede dagen efter hans
afrejse, forgreb disse kongens ryttere sig på
kongens gods. Nogle af rytterne nærmede
sig Overporten på Koldinghus, der var låset,
og gennem en åbning i den skød slottets
brygger en af dem. Kort efter kom en hob af
dem tilbage, og da de ikke kunne få brygge
ren udleveret, krøb nogle af dem ind ad vin
duerne og åbnede Overporten for de andre.
Nu styrtede de ind i kongens gemakker og
plyndrede »af det bedste de kunne overkom
me, røvede fløjls tapeter og silketøj, skamfe
rede døre og andet. Heste og vogne, der
skulle have ført kongens gods bort, tog de
fra bønderne. Senere sendte kongen resterne
af yderligere to af sine forbundsfællers re
gimenter over til Jylland - hvor de straks gik
i gang med at plyndre.
Alle var helt uforberedte på disse rædsler.
I flere slægtled havde landet haft fred og
velstand. Fremmede talte om de danske køb
stadshuse med ydermure af glas som ate
lierer, for selv en natlig fare for tyve var ble
vet lille.
I borgerhjemmene og på alle gårde var der
sølv og godt indbo, gode klæder, en velstand
i skabe og skuffer, fadebure og kælder, som
for de vilde bander var et paradis. Lands
knægtene var ikke halvvilde mennesker, men
dyr. Det tyske rytteri, der var kommet til
Danmark for at hjælpe, var tøjlesløse bander,
både menige og officerer, som »sig straks
fast over ganske Jylland havde udspredt, den
største part af adlen samt præster, borgere og
bønder forrøvet og frataget deres rørlige for
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mue, våben og værge, så vidt de har over
komme. Dem sig ikke godvilligen ville lade
berøve, (har de) ihjelslagen, ægtemænds hu
struer og børn udi mændenes og forældres
åsyn voldtagen, og sig således forholdet, som
være argeste fjender«. Det var kongelig ma
jestæts venner og hjælpetropper og efter dem
kom Wallensteins tropper.

Tøjlesløse soldater blev skudt
Prins Christian skulle med sine ryttere
trække sig tilbage op igennem halvøen. Prin
sen var ledsaget af oberst Wolf Heinrich von
Baudissin (danskerne kaldte ham »Boutsen«)
og han var ikke bedre end de tøjlesløse sol
dater, han skulle holde styr på. En af dem
var Jens von Hadersleben, der kort forinden
havde passeret tæt forbi sin fødeby, måske
røvende og plyndrende igennem Haderslev.
Over for disse udskejelser måtte det kø
benhavnske regeringsråd udsende et opråb

til de jyske lensmænd om at lade kongens
tøjlesløse soldater slå ihjel overalt, hvor man
kunne »vorde dem mægtige«. Hadet vendte
sig særlig mod oberst Baudissin, der skulle
have ladet hele skibsladninger røvet gods
sende bort, og i oktober 1627 holdt kongens
kansler, Kristian Friis og to rigsråder i Oden
se forhør over et par af »Boutsens« ledsagere
i anledning af de rejste beskyldninger, men
disse nægtede at have gjort sig skyldig i
plyndring, og obersten havde tværtimod søgt
at holde justits. Baudissin blev dog fjernet fra
sin stilling hos prinsen og afløst af oberst
Conrad Nelle, der noget bedre evnede at styre
tropperne.
Den 5. oktober 1627 skriver kongen så
ledes :
»Danmarckiis Riigiss Raad.
Saa droge vy den 13. Sept. fraa Glyckstadt y den ackt och meening at samle en
Armei aff vorris Riitheriie och landfolckit
paa et beleiiligdt sted och der griibe stand,
och droge saa ved nat och daag henat Flenss-

borrig y mening sammestedtz en begindelsse
att gørre, och kam saa diid den 15. eiusdem.
Der vy nu kam udenfor Slottid paa bac
ken, hørte vy underskedtlig blessen, larmen
och raaben y byen, saoch saa nogle compagnier til hest rücke den vey henad Hadersle
ben, saa vy icke kunde vyde, om det vaar
friindt eller fiindt. Der vy nu aff en herremandtz Relation fornam, atted vaar vorris
folck, begaff vy oss paa Slottid och der talede
med en dell aff officererne och fandt alting
udi en extraordinari pertubation som der
intet vaar mueligdt att corrigere.
Der vy sliigdt fornam, ville vy os til Haderssleff forfoie och befohll saa ded danske
sauell som ded tydtske Riiteriie, at dii smuck
sagte henad Haderssleff skulle marsere och
intet haste, udenat fiinden dennom alfor
sterck kam paa halsen, mens en deell deraff
naade fram førend vy. Den 17. eiusdem dro
ge vy til Kolding, sammestedtz at griibe
stand, mens pannicus terror vaar der saa
sterck forhånden quod nihil supra.«

Et flyveskrift dateret 18. oktober 1627, for
tæller følgende:
»Darauf hat das Dänische Kriegsvolk nach
Jütland sich retirirt, nachdem es Flensburg,
Schleswig und Hadersleben zuvor ausge
plündert, die beiden letzten Stätten nicht
ohne grossen Jammer und Klagen der armen
Unterthanen in Asche gelegt hat, brennen
und hausieren übel.«

Bøndernes forsvar
Fra Vejle drog prins Christian i tre dags
marcher gennem Jelling og Hardsyssel i sep
tember 1627 til Holstebro og herfra videre
over Oddesund til Thy og Vendsyssel. På
vejen op gennem Jylland var det meningen,
at prinsen skulle rejse bønderne, idet rigsrå
det, som kongen havde haft sammenkaldt på
Koldinghus havde vedtaget et opbud på
12.000 mand landfolk og bevæbning af alle

våbenarter. Men de kongelige troppers plyn
dring og udskejelser havde i den grad for
bitret bønderne, at de ikke blot modsatte sig
udskrivningen, men thyboerne og vendel
boerne greb endog til våben for at hindre de
kongeliges overgang over Limfjorden. Prin
sens folk kom dog over til Thy, men måtte
kæmpe med bønderne på Ørum kirkegård,
hvor tredive af bønderne faldt.
Da prinsen under sit ophold i Thy pådrog
sig en skade i låret ved at vælte med sin
vogn i slutningen af september, udrettede
hans afdeling intet.
Oberst Nelle havde med sine 3.000 mand
taget kvarter i Viborg, hvor også obersterne
Baudissin og Callenberg opholdt sig. Grev
Schlich gav dernæst oberst Melchior von
Hatzfeldt ordre til at marchere fra Kolding
mod Holstebro, hvorfra han allerede 6. okto
ber blev kaldt til Viborg, som de kongelige
tropper nu måtte forlade med alt mandskab.
Oberst Nelle drog nu med sine folk mod
Ålborg, hvorfra han søgte at komme over til
Nørre Sundby, men vendelboerne havde sør
get for, at alle fartøjer og både var trukket
over til fjordens nordside og ville ikke have
de røveriske bander over. Da forsøget mis
lykkedes, tog Nelle beslutning om - med en
rytterskare - at gå gennem Engberg ved Harboøre og derfra over til Thy til Vendsyssel.
Den følgende morgen brød man op, og de
Callenbergske ryttere, der dog snart gjorde
mytteri, dannede fortroppen, medens de
schlesiske blev tilbage i kvartererne hos Bau
dissin. Han prøvede endnu engang at få ven
delboerne til at tage imod de kongelige trop
per, men forgæves. Bønderne samlede sig
mandsstærke ved Sundby og drev de ryttere,
der søgte at komme i land ud i vandet igen
og huggede dem ned.

Hansborg i Haderslev blev hovedkvarter
Oberst Nelle oplyser i sin senere indberet

ning, at bønderne, såvel i Himmerland som i
Vendsyssel, underrettede fjenden om de kon
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geliges svage stillinger, de ville ikke tillade
dem at komme til Vendsyssel, hverken til
lands eller til vands, nedslog hvad de traf på
af de kongelige tropper, og ville endda ud
levere prins Christian til fjenden. Dette var
måske overdrivelse for at undskylde det føl
gende nederlag ved Ålborg, hvor oberst Nelle
måtte overgive sig den 8. oktober med sine
3.000 ryttere og rigt bytte.
14. oktober gik von Hartzfeldts tropper
over til Vendsyssel, uden at vendelboerne
gjorde modstand, da det »ingen gode gjorde
at sætte sig til modværge«. De kejserlige
tropper bredte sig nu over hele halvøen, og i
1628 var der fra Flensborg til Skagen fordelt
20-30.000 (115 kompagnier) fodfolk og ryt
tere. Wallenstein opholdt sig kun i begyn
delsen af 1628 på Koldinghus, men var re
sten af året i Tyskland. I hans sted komman
deredes tropperne af general, fyrst Torquato
Conti, en ætling af en gammel romersk adels
slægt. Han stammede fra slottet Poli i nær
heden af Rom. Generalen havde hovedkvar
ter på slottet HANSBORG i Haderslev.
Efter forudgående fredsforhandlinger un
derskrives fredstraktaten i Lybæk den 26.
maj 1629. Contis tropper forblev dog i Jyl
land indtil juni, hvor de samledes i Haderslev
for at modtage nærmere ordre og herefter
gik rejsen til floden Po i Norditalien, en
march på godt 1400 kilometer.
Jens von Hadersleben gik i svensk
tjeneste
Hermed var Jens von Haderslebens mili
tære løbebane i dansk tjeneste for denne
gang slut. Han gik nu i svensk tjeneste og
forblev her i tretten år, avancerede til oberst

og blev den 22. maj 1640 adlet af dronning
Christina og antog navnet Løwenklau. Sam
me år tog han afsked fra svensk tjeneste og
indtrådte atter i dansk tjeneste.
Den 26. juni 1640 får kommissionen i
Skåne ordre til at ubetale »vor bestaltet
obrist, Jens von Hadersleben, 500 rigsdaler
indtil videre«. Det synes dog, at han fra
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1640-1644 levede i Holsten som privatmand
og har vist fra 1642 slået sig ned i Oldesloe,
hvor han samme år købte en gård.
I 1644 forhandlede han om at hverve et
regiment for dansk regning, men general
kommissær Kai Ahlefeldt skriver 1. marts,
at han ikke er kommet til enighed med obrist
Jens.
I maj samme år er de dog blevet enige, og
Jens erholdt 1. maj 1644 hvervepatent på et
regiment til hest.
I 1645 får han tilbud om at overtage en
post ved rytteriet i Norge.
1649 får han bevilling til at købe et adelig
gods i hertugdømmerne og de dermed føl
gende rettigheder.
26. februar 1652 var oberst Jens i Oldesloe
og samme år pantsætter hertug Hans af Slesvig-Holsten-Sønderborg ham Kegnæsgård og
Sønderborg ladegård på Als for 10.000 rigs
daler - penge, som han skyldte Jens. Pant
sættelsen blev stadfæstet den 9. december
1665, og han besad gårdene endnu i 1667.
Generalkvartermester til hest
31. marts 1651 får han bestalling som ge
neralkvartermester til hest, dog skal han lade
sig bruge som generalkvartermester til hest
med forpligtelse til at lade sig anvende som
generalmajor.
30. maj kvitterer han for 400 to-punds
brød, 4 tønder øl og 16 oste til sit eget kom
pagni, der lå i Brateheide, og modtog atter
5. juni proviant samme sted.
I juli før opbuddet til stift Bremen, blev
Jens gjort til chef for 1300 jyske og fynske

sogneryttere, fordelt på fire eskadroner å 3
kompagnier og rykkede med dette regiment
ind i Bremen. En del af regimentet blev efter
ladt i stiftet, da Anders Bille på grund af Karl
Gustavs fremrykning mod Holsten atter gik
tilbage over Elben. Disse eskadroner blev
fuldstændig sprængt ved general Wrangels
indfald i stiftet. Oberst Jens var dog selv med
de øvrige eskadroner gået tilbage til Holsten
og foretog sammen med det øvrige rytteri

retræten (passerer igen Haderslev på tilbage
tog) til Frederiksodde under Christian Friis.
4. september står hans regiment på Fyn
sammen med fem andre rytterregimenter.
24. oktober beordrer generalkommissær
Johan Christoffer Kørbitz at udbetale til
oberst, generalkvar termes ter Jens (som lig
med generalmajor skal trakteres med de be
kostninger og expansioner, han har haft fra
14. august til 1. november 1657) 225 rigs
daler og 25 lybkskilling.
Den 27. oktober får den sjællandske kom
mission ordre til at udbetale ham 1500 rigs
daler, da han skal til Gluckstadt.
28. oktober får han bevilget generalmajors
pension (gage) og henvises (da man vel ikke
kunne betale) til at holde sig skadesløs med
indtagelsen af Bavelsegård.
28. oktober får han anvist 500 rigsdaler,
for hvis modtagelse han kvitterer i Odense
den 19. november 1657. Samme år udnævnes
han til »Øverste« over et rytterregiment. 30.
november kaldes han til København, udste
der assignation på 1.000 rigsdaler, på hvil
ken Ulrik Christian Gyldenløve fik udbetalt
400 rigsdaler af Kreigszahlmeister Nicolaj
Nissen.
Islagte bælter

I januar 1658 ligger han på Fyn som næst
kommanderende under Otto Christian Gyl
denløve og overtog, da Gyldenløve bliver
syg, kommandoen over tropperne her.
26. januar 1658 får han efterretning om,
at nogle svenskere var redet over isen til
øen Brandsø, hvor Ratlow fanger ti svenske
ryttere. Han er nu klar over faren for, at
general Wrangel kan gå over isen med sin
hær, og han trommer fire rytterregimenter,
der står på Fyn (Hans Ahlefeldt, Ditlev Ahlefeldt, Henrik Sehested og Steen Bille) sam
men mellem Assens og Tybring »ved van
det« og tager selv hovedkvarter i »Obye«
vest for Nr. Åby med ti skytter og 2000 fod
knægte og udsteder ordre til, at hans eget
rytter regiment, der lå på Langeland, Tåsinge

og ved Svendborg, skulle støde til ham i
Obye. De fire kompagnier, der lå på Lange
land og Tåsinge, kom dog først frem efter
svenskernes landgang.
Jens holdt hele sin underlagte styrke sam
let med undtagelse af fire rytterkompagnier,
der var detacheret til Middelfart og Strib
med to kompagnier hvert sted.
Fredag den 29. januar kom fjenden med
400 ryttere fra Brandsø mod Ivernæs (Wedellsborg) og rekognoscerede på isen, men da
de så, at her var iset overalt, og da de blev
beskudt, vendte de tilbage til Brandsø, hvor
fra de så rekognoscerede mod Fønsskov »auf
die Rudt Skanse«, ligesom også mod Bågø.
Jens von Hadersleben tabte slaget
Lørdag den 30. januar opdager man fjen

den rykker frem mod Rudt Skanse med hele
eskadroner. Her stod Henrik Sehested med
sit rytterregiment. Gyldenløve havde nu ger
ne villet være med, men han var »ganz
schwech und kraftløs«, og måtte lade sig
bære på heste.
Da Jens ikke fik nogen melding fra Sehe
sted, håbede han, at denne kunne holde sin
stilling, og han rykkede frem mod styrken
mellem Rudt Skanse og Tybring. Han tog
der opstilling på isen med infanteri og styk
kerne (kanoner) anbragtes i midten, men
da kanonerne stod for højt, trak han tre af
dem tilbage og placerede dem på en høj bag
fronten. Rytteriet kom imidlertid i håndge
mæng med den svenske avantgarde, navlig
med Hans Ahlefeldts seks kompagnier, og
fjenden blev standset herved, især da isen
brast og opslugte 40-50 ryttere fra begge
sider. Svenskernes fremtrængen kunne dog
ikke standses, de overfløjede (gik uden om
fløjene) de danske styrker på begge sider,
efterhånden som der kom flere til.
Jens selv havde taget plads ved infante
riet. Dette tabte modet, men bragtes dog end
nu til at holde stand, men da de svenske ryt
teres fortrav var kommet i 200 skridts af
stand, gjorde de holdt »das Gewehr in der
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Hånd«, og hermed var modet slut.
En trommeslager blev sendt frem og tilbød
en svensk generalmajor forhandling, som
han dog i begyndelsen afslog, men da to høje
svenske officerer red frem, red Jens dem 50
skridt i møde, frem foran fodfolket og over
gav sig nu med hele styrken til generaladmi
ral C. G. Wrangel.
Mystik om krigskassen
Der blev senere anlagt sag imod Jens for
hans forhold. Generalmajor Liibbes og gene

ralauditør Tscherning blev beordret til at un
dersøge hele hans adfærd. Zahlmeister Nico
laj Nissen, som blev taget i forhør, turde intet
forklare om affæren ved Tybring. Derimod
angav han, at oberst Jens havde gjort ham
det surt i Odense, efter at denne by var ble
vet besat af de svenske tropper. Dagen efter,
at Odense var blevet indtaget, var Nissen
blevet hentet hen i borgmester Braademends
hus, hvor den svenske konge logerede. Her
tog Wrangel Nissen i forhør og spurgte ham,
hvor de 30.000 rigsdaler var, som man vid
sted, der havde været i den danske krigs
kasse. Nissen svarede, at pengene for 14
dage siden var blevet udleveret til regimen
terne. Da Wrangel truede Nissen til at sige
sandheden, gentog han sin påstand og til
føjede, at han i de sidste dage havde måttet
give generalauditør Tscherning flere 1000
rigsdaler, som ikke var blevet indført i hans
bøger. Wrangel befalede nu, at krigskassen
skulle skaffes til veje og overleveres den
svenske rigsråd Bjelke.
Imidlertid havde Jens stået i en vindues
fordybning i samme gemak, og da Nissen
nærmede sig ham, sagde han temmelig højt:
Ja, Herr, wo ist die bezahlung auf mein regi
ment geblieben. Ich will mein geld von euch
haben. Ihr solit mir es schaffen, dissen Ihr
habt's«. Nissen trak ham til side og bad
ham om at tie her på dette sted, men Jens
vedblev »Ich weiss es, das Ihr die gelder
habt, Ich muss und will sie haben«. I det
samme passerede kong Gustav og Wrangel
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forbi, og Corfitz Ulfeldt og rigsmarskal
Oxenstjerne stod tæt ved. Wrangel sendte nu
to officerer og nogle muskterer med Nissen
for at hente krigskassen i dennes logi og
bringe den over til Bjelke. Zahlmeisteren gik
straks hen til rigsråd Otto Kragh og beret
tede ham om det passerede »Welcher den
auch wiesich der Obrist Jens imh compotieret, genugsahme Nachricht wird geben,
wie ich zu unterschiedenen Nichten mehr
vom Obrist Jensen der Gelder håber angestrengt«.
På Otto Kraghs mundtlige ordre måtte
Nissen nu ved lån gøre udvej for at skaffe
600 speciedaler til veje som obersten gjorde
fordring på, og disse overgav han da samme
aften i residenssenator og holstenske reservat
Paullis kvarter.
Oberst Jens får afregning til den 10. april
1658. Hans regiment opløstes efter ordre af
28. juni 1668, de nationale folk hjemforlo
ves, de hvervede af takles. Rentemesteren be
ordres den 16. april at betale Oberst Jens'
hustru Magdalene 100 rigsdaler af hans rest.
I den smædevise, der digtedes om førerne
i den ulykkelige krig (Anders Bille, Axel
Urup, ritmester Bannar m.fl.) omtales Oberst
Jens således:
Ventepenge, afsked og trang økonomi

Jens Bondedreng aff Harsle Lehn
aff de fornemste Cujonner war han en
Der han fik Wrangel i Sinne
De fegted han hverken minder eller nåer
End at han sagde: Ich begehr Quartier
Wollet Ihr nur mein vershonen.
Han synes at have været på ventepenge
indtil 1663, hvor han åbenbart har fået sin
afsked. Han spørger da, om generalmajors
pensionen er på livstid, eller om den er helt
bortfalden ved afskeden, og om det er tilladt
ham at søge sin fortuna andet steds. Han er
61 år gammel på det tidspunkt.
I 1663 var han i Sverige, hvor han havde
haft godser, der var blevet konfiskeret.

Detalje af maleri på Frederiksborg (Joost Momper, 1564-1634). En scene fra trediveårskrigens
dage, hvor en fredelig vejfarende bliver offer

for de retsløse tilstande, der herskede. Lands
knægtene, der ikke fik udbetalt sold, ordnede
deres finanser, eftersom lejlighed bød sig.

Han havde endnu i 1676 8.000 rigsdaler
til gode hos den danske konge samt 400
rigsdaler i rente; han skulle have den sjette
og sidste datter gift og sidder for svære ud
gifter, da han har måttet give en søn og en
svigersøn over 2.000 rigsdaler til deres ud
rustning. Han har yderligere en søn, som er
major og en som er fændrik.
I 1679 giver han forskud til opførelse af
kirken i Oldesloe. Hans sønderborgske for
dringer beløber sig til 37.000 rigsdaler, hvor
af 16.000 er forhandlede.
1680 skriver han fra Oldesloe, at han har
tjent kongen i mange år, ligesom sine fire
brødre fra ungdommen, og han klager over
de svære tab, han har lidt i Sønderborg.
1684 lever han endnu i Oldesloe.
Første gang var han gift med Magdalene
(1659). Anden gang med Mariana Polyxene.
Han havde seks døtre og sønnerne Adam

Ludvig, Johan Ludvig og Nicolaj.
En datter var gift med oberst Lorentz
Sturche.
Sønnen Johans Ludvig bliver 26/7 1701
fændrik i Dronningens Livregiment, sekond
løjtnant 17/5 1702, premierløjtnant 6/7
1905, fanget i slaget ved Helsingborg 10/3
1710, løsladt i juli 1711. I 1712 bliver han
ihjelstukket bagfra af en Rantzau, medens
de gik hen for at duellere. Han blev den 3.
juni 1712 bisat i Oldesloe.
En søster til Jens von Hadersleben, Anna
Nissen fra Øsby, var gift med Mads Voet til
Beierholm i Halk.
Hans Knudsen til Langmose i Halk, en
svoger til Jens, var indrulleret i ritmester
Mogens Kruse til Spottrups kompagni. Kom
pagniet blev 1. juli indlemmet i Jens von
Haderslebens rytterregiment og fulgte med
til stift Bremen og herfra til Fyn.
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Karetmager (hjuler) Niels Jensen, født 6. 3.
1893 i Melby, Skærbæk.

Det gamle
Skærbæk
AF NIELS JENSEN
Den 86-årige hjuler Niels Jensen, Skærbæk,
skrev et foredrag om sin gamle landsby til
et møde i februar 1979, som var arrangeret
af Historisk Forening for Skærbæk og Om
egn. Dette foredrag har forlægger H. P. Sø
rensen, Skærbæk, fået renskrevet, og det gen
gives her.
Niels Jensens foredrag ved Historisk For
enings møde på Melby kro 1/2-1979
Min far flyttede til Skærbæk i 1888, hvor
han nedsatte sig som hjuler i huset, hvor nu
Kr. Kromand bor. Da var Melby jo et helt

håndværkersamfund, og året efter byggede
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han huset, hvor nu fru Leu bor. Det var den
gang byens centrum og dyreste byggeplads,
som han betalte 500 Mark for. Til sammen
ligning kan nævnes, at omtrent samtidig
blev Aablings Hotel bygget. Her kostede
grunden det samme, men den var mindst 5
gange så stor. Frode Hansens hus var den
gang byens største kro med dansesal, og her
var markedsplads helt hen til 90'erne, da
kroen blev flyttet op til, hvor Jernbanehotel
let i dag ligger. Det var dengang en trelæn
get bygning med rejsestald og alting.
Det var jernbanen, der blev bygget i 1888
og hovedvejen - i 1860'erne - der særlig
gav stødet til at byen forandrede sig i den
retning. Før var der ingen vejforbindelse til
Døstrup, enten skulle man over OttersbølMjolden eller til Gasse og derfra sydpå.
For nogle år siden læste jeg i en bog, at
der i Skærbæk var forsvundet to gårde, som
man ikke vidste, hvor havde ligget. Navnene
var Størup og Brynsig. Den første husker jeg
endnu. Den lå lidt syd for Hans Lindrums
ejendom i Gasse. Den er først blevet udstyk
ket og bygningerne nedbrudt i 1918. Indtil
banen blev bygget var den en slags kro, hvor
studedrifterne, der kom fra Ribe over Roager
kunne overnatte. Den anden gård, Brynsig,
havde jeg aldrig hørt om, men da min søn
Søren i 1950'erne kom til ingeniørtroppemes
tekniske tjeneste i København havde han en
del med Geodætisk Institut at gøre, og når
han der så nogle gamle kort over byen,
affotograferede han dem og sendte mig dem.
Da så jeg, at der på nogle af dem var afsat
en herregård vest for Kagebøl. Ved at for
høre mig nærmere fik jeg at vide, at der der
ude er nogle marker, der kaldes Brynsig. Her
er der endnu for få år siden pløjet brosten
op. Hvornår den er forsvundet, ved jeg ikke,
men det kan tænkes, at de Misthusumbønder
har købt den, da de er flyttet ind til Hjem-

Kort over Skærbæk by o. 1790. Ved at følge
vejene kan man stadig genkende byens struktur.
243: sognekirken. 210: den gamle præstegård,
nu nedbrudt. Ved indkørslen fra Kirkevej ligger
i dag ligkapellet. 236: Timmermanns gård, nu
nedbrudt. Her ligger i dag Brugsens supermar
ked. 145: her ligger i dag Skærbæk-hallerne.
284: vejen nord herfor er storegade. 298: Tor-

vet. Vejen mod syd er Svingelen. Vejen mellem
136 og 283 er Nissumsgade. 128: De gamle hu
se ved Skærbækgårds, hvoraf i hvert fald to
stadig ligger der. I det nordvestre hjørne af ma
trikel 134 ligger det smukke hus fra 1775, som
stadig findes. Umiddelbart uden for den snoede
linje i kortets sydligste afgrænsning ligger Mel
by kro (fra 1651).
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sted, for at få agerjord til deres ejendomme.
Før i tiden var sognene opdelt i bysamfund
med deres egne bystyrer og grander. For
selve Skærbæk er der bevaret et kort over
samfundet fra 1700-tallet, da landet for før
ste gang blev opmålt og kortlagt. Det viser
jordene fra Vestre Skifle, som det går i dag,
krydser Nissumgade nord for Thomas Boi
sen, går skråt over til Melbyvej nord for
Melby kro og med nogle sving til Ullerup. I
modsætning til andre bysamfund, hvor går
dene eller ligger samlet, ligger de her spredt.
Det tyder på en senere udstykning, og det
fører tanken hen på sagnet om Skærbækgård, eller Skjærbæk, som det tidligere hed
(gården ved den skære - rene - bæk). Nav
net kommer fra den lille bæk, der udspringer
fra Krofennen, som nu er rørlagt til vest for
Astrupvej. Den var før 1920, da spildevan
det fra mejeriet blev ledet igennem den, helt
klart kildevand, og det lyder sandsynligt, at
der er bygget en gård der, hvor der var let
til rent vand.
Det må have været en betydelig gård,
hvilket ses alene deraf, at kirken er bygget
i dens nærhed, og der har dannet sig en by
del med forretninger. I modsætning til Mel
by, hvor de fleste var håndværkere, var den
præget af købmænd. Endnu i mine drenge
år var der fem købmænd eller høkere, som
de blev kaldt: H. F. Hansen, det gamle strå
tækte hus skråt over for Peter Timmermanns
gård, Nørbys Hotel, og vejmand Stengers
hus, før det brændte i 1906, og nogle enkelte
håndværkere samt byens eneste manufaktur
forretning, der lå i det gamle lange hus nord
for bager Thomsen.
Dengang svingede Mellemgade fra ved
bogtrykker Olesens og mod nordvest til de
to gamle, stråtækte huse, der endnu ligger
nord for købmand Nielsen. Der var køb
mand og manufakturhandel helt til 80'erne,
da M. C. Schmidt og Mikkelsen byggede de
res forretninger, der nu begge ejes af Niels
Winther. Mellemgade blev først bygget igen
nem til Nissumgade sidst i 90'erne.
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Udover Mejerivej og Østergade, der blev
anlagt, da mejeriet sidst i 80'erne blev byg
get, blev der ikke forandret meget på gaderne
i byen. De første forandringer af byen be
gyndte først omkring 1860, da den senere
hovedvej 11 blev bygget igennem.
Samtidig fik byen både læge og apotek
efter en ansøgning til kongen, hvor man kla
gede over, at så mange i byen døde, før der
kunne skaffes hjælp, idet man skulle helt til
Ribe først efter læge og bagefter igen efter
medicin. Apoteket blev bygget, hvor det
endnu er, og bager Ravns hus blev bygget
som lægebolig.
Møllers Møbelhandel og et hus, der lå,
hvor nu Skærbæk Bank ligger, blev bygget
af en Anders Borre. Han og en kollega, Hans
Thyssen Schmidt, der byggede Vodderbo,
havde haft en snedker- og byggeforretning
og boede i hver sin ende af et langt hus, der
lå på hjørnet, hvor nu hallerne ligger. De
havde slået sig sammen og lavet en karrusel,
som de rejste rundt med til markeder, ring
riderfester og dyrskuer. Herved tjente de så
mange penge, at de kunne gøre det.
Da anlægget af jernbanen fra Tønder til
Hvidding og Ribe blev vedtaget, fortsatte
bebyggelsen. Begge Niels Winthers manu
fakturforretninger blev bygget, den gamle
sparekasse, præstegården, der før lå, hvor
kapellet nu er, blev flyttet over til gaden.
Den gamle Landmandsbank blev bygget til
posthus af Godske Hansen, der havde fået
embedet efter sin stedfar, der først havde
haft den gamle kro på Astrupvej, hvor endnu
rejsestalden står ved indkørslen til kommu
nens materielgård. Da hovedvej 11 blev an
lagt, blev den flyttet derop, hvor nu Lagoni
bor, og kromanden blev byens første post
mester. Godske Hansen var postmester til
1900. Han var jo dansk, og så kunne tysker
ne ikke bruge ham længere, og posthuset i
Skolegade blev bygget, og vi fik en tysk
postmester.
Storegade blev omtrent færdigbygget i
90'erne. Så begyndte man på Ribevej, Skole-

Skærbæk

Melby ca 1903. Til venstre den gamle kro, der
1895 blev flyttet op ved siden af stationen og
tog navneforandring til Degns Hotel, i dag Jern
banehotellet. Huset er nu helt ombygget og ejes
af vognmand Frode Hansen. Midt i billedet ses
det hus, som Niels Jensen byggede kort før
1890. Til højre derfor den nu nedlagte køb
mandsgård, hvor Hanne og Viggo Mougaard
bor, og yderst til højre byens eneste industri
omkr. 1900, Bjerrums farveri, som idag er ned

brudt. I dette hus er den kendte øjenlæge, pro
fessor Jannik Petersen Bjerrum (26. 12. 1851 2. 7. 1920) og tegneren Franz Fuchsel født. Pro
fessor Bjerrum var i Skærbæk for at stemme
den 10. febr. 1920, kort før sin død. Hvor far
veriet, der blev nedbrudt omkr. 1960 lå, findes
i dag pensionistboligerne Melbyparken. Perso
nerne på billedet er bl.a. Niels Jensens familie.
Til højre i grøften sidder to af hans søstre.

gade til skolen, Mellemgade, Nissumsgade til
Landbohjemmet og sydenden af Birkeallé.
Først efter Genforeningen i 1920 begyndte
man på Havevej, Tøndervej og resten af
Birkeallé. Når dette ikke skete før, var det,
fordi det var præstegårdsjord, og ved salg
skulle beløbet indbetales til konsistoriet i
Kiel. Det ville man af politiske grunde ikke.
Vistnok 1860 blev Chr. Petersen, der hav
de Chr. Holms gård i Nørrebyen, gift med
en pige fra Eidersted i Sydslesvig, hvor også
hans far var fra. Hun var uddannet som far
ver og væver og begyndte at drive forretning
på gården. Midt i 90'erne byggede de fabrik
ken over for kirken og solgte det til en Chri
stiansen, der i 1900 byggede byens elektrici

tetsværk. Det var et af de første el-værker,
der blev bygget i en landsby. Dog efter et
par år gik han fallit, Chr. Petersen måtte
atter overtage forretningen, og solgte om
kring 1906 til brodersønnen Broder Petersen
fra Rejsby. El-værket blev overtaget af et
4-mands konsortium, som i 1918 solgte det
til et selvejende selskab, der drev det, til
EASV overtog forsyningen.
Frimenighedskirken blev bygget 1907 ef
ter at menigheden havde haft deres gudstje
neste i en del år i salen i den gamle kro,
hvor nu Lagoni bor.
Om skolerne ganske kort. Den første skole
har ligget nede i Gesing vest for det lille hus
med kiosken. Sidst i 1700-tallet har der lig
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get en lille skole i Nissumgade, som dog
brændte efter et par år, og omkring 1800
er skolen så bygget, hvor den endnu ligger.
Den har til at begynde med vistnok været
1-klasset, det var en langstrakt bygning øst
på fra Skolegade. Omkring 1870 blev der
bygget en 3-klasset skole øst for, og den
gamle bygning blev lavet til to lejligheder
for lærere. I 1900 blev den udvidet til fire
klasser, og omkring 1908 til fem klasser. Et
par år senere blev lærerboligen nedbrudt og
en ny bygning med fire lejligheder blev byg
get. I 1919 dannedes der et selskab til opret
telse af en realskole, og det daværende Cen
tralhotel blev købt til skolebygning.
I 1910-11 blev amtsbanen bygget fra Arnum til Skærbæk. Brøns arbejdede stærkt
på at få den dertil i stedet for, men Peter
Timmermann, der slet ikke ønskede den, da
den kun ville føre flere tyske tjenestemænd
til byen, holdt på, at skulle den bygges, skul
le den gå til Skærbæk, og da han var med
lem af amtsrådet, fik han dette gennemført,
især da byerne Vodder og Roager også øn
skede det. De hørte nemlig med til Skær
bæk amtsforstanderdistrikt, ligesom de også
skulle hertil for at komme til læge, apotek
og bank. Det gjorde forbindelsen lettere til
Haderslev. Skærbæk hørte jo under Haders
lev amt helt til genforeningen, da vi blev
lagt under Tønder amt, der ellers ville blive
for lille, da over halvdelen af det gamle Tøn
der amt var forblevet under Tyskland.
Landbohjemmet blev bygget midt i 90'erne
af I.O.G.T.-logen, der var blevet stiftet for
at modvirke det overhånd-tagende drikkeri
her i byen, og skulle drives som afholdsrestaurant. Ovenpå fandtes en lille sal, hvor
de kunne holde deres møder. Det havde dog
svært ved at klare sig, og da tyskerne lagde
så mange vanskeligheder i vejen for at holde
danske møder i kroerne, enedes en del dan
ske her i byen om, at købe det og bruge det
som en slags forsamlingshus. Den store sal
blev bygget, så den opfyldte de forlangte
forskrifter. Samtidig blev der oprettet en
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foredragsforening, der så stod for alle møder.
Så var man fri for at anmelde dem til amts
forstanderen og få dem overvåget af gendar
men. Samtidig begyndte gymnastikken her
i byen. Det var - som overalt i landsdelen den første begyndelse til ungdomsarbejdet.
Dette var en torn i øjet på de prøjsiske myn
digheder, og de fik vedtaget en lov i den
prøjsiske landdag, at al undervisning af unge
under 18 år var forbudt uden tilladelse fra
amtsforstanderen, så det var til at begynde
med småt med tilslutningen - som dog hel
ler aldrig blev særligt stor - og da jo også
de folk, som ikke var tyske undersåtter eller
som på anden vis var afhængige af tyskerne,
ikke måtte deltage. Men alene det, at man
havde et sted, hvor man kunne samles og
tale og synge frit var jo en oplevelse. Mange
danske nord fra har holdt taler eller under
holdt forsamlingen.
I sådanne tilfælde havde vi dog altid en
vagt ude, der kunne advare, når gendarmen
var i anmarch, men ham har vi dog aldrig
været ude for.
Da fru Stauning Jensen fra Rejsby, der var
datter af forpagteren på Landbohjemmet, Pe
ter Boesen, begyndte at holde gymnastik for
børnene, kom gendarmen og forbød det. Da
hun alligevel fortsatte, blev hun arresteret i
en otte dages tid og dømt. Derefter holdt det
helt op.
Da Peter Timmermann døde i 1910 købte
Sparekassen af August Jensen bygningen,
hvor der nu er møntvaskeri, og flyttede der
over. Han beholdt dog et træskur, der lå,
hvor den nye tilbygning nu er, og her be
gyndte han at drive biografteater. Det var
noget helt nyt, og det var et af de første i
en landsby. Han drev det her, helt til der
blev bygget en ny biograf omme på stien,
hvor der nu er pladeværksted.
Efter de fede år i pastor Jacobsen-perioden, der sluttede i 1903 med hans afske
digelse og Creditbankens store tab, kom der
en svær tid. Mange forretninger, der havde

Storegade omkr. 1900. Det lille hus til venstre
brændte i 1976. Her ligger i dag »Far og Søn«.
Den høje, firkantede bygning midt i billedet var
M. C. Schmidts manufakturhandel, opført i
1880'erne. Forretningen ejes i dag af Niels Win
ther. Længere tilbage (mod vest) ses gavlen af
den gamle sparekasse, i dag en del af Nørbys
Hotel, og apotekets lyse bygning fra 1859. Da
men med cyklen er sandsynligvis den ene af

pastor Jacobsens to døtre (født kort efter 1880),
som netop omkring 1900 fik byens (vistnok)
første cykler. »Flensborg Avis« kunne 19/4
1901 noget ondskabsfuldt oplyse, at præstens
døtre var ikendt en bøde på 20 Mark for at
have kørt uden deres »hjulriderkort«, d.v.s. den
af myndighederne udstedte tilladelse til at fær
des på cykel på offentlig vej eller gade.

levet stort på den store pengestrøm, der var
flydt til byen, blev nu ramt af konkurs og
tvangssalg. Men kernen holdt. Flere tyskere,
der var flyttet til, vendte tilbage, og byens
forretningsliv begyndte igen at gå fremad,
men så kom krigen i 1914, og alt gik i stå.
Det var en lørdag aften, der blev erklæret
krigstilstand, og mobiliseringsplakateme
blev klæbet op, og kirkeklokkerne begyndte
at ringe en svær tid ind. Og allerede søndag
morgen skulle mange rejse. Det var især de
lidt ældre, de, der havde været soldat, og
som var over 36 år gamle, der skulle møde
den første dag. Det er den sørgeligste dag,
jeg har oplevet, den søndag morgen på Skær
bæk banegård, da de måtte tage afsked med
deres koner og børn. Ingen vidste jo, hvor
de skulle hen, eller hvornår de kom tilbage.
Heldigvis opklaredes det hen på dagen, da
nogle allerede kom tilbage og fortalte, at de

andre var blevet som vagter på Haderslevegnen.
En tung tid var begyndt, og snart begynd
te også navne på faldne at indløbe. I alt faldt
56 her fra byen, eller ca. en i hver måned,
krigen varede.
Samme aften blev Skærbæk garnisonsby,
idet et kompagni af ældre, mest fra Tønder
og sydpå, blev stationeret i byen for at be
vogte vejene. Vistnok efter en international
overenskomst måtte der kun stationeres mili
tær i en vis afstand fra landegrænsen.
Også rygter om arrestation af fremtræ
dende danske svirrede, endda at nogle var
blevet skudt. Det sidste var dog heldigvis
ikke tilfældet, men det første viste sig at
være rigtigt. Mange fremtrædende danske
blev arresteret og indsat i flere måneder. Her
i byen blev dog ingen arresteret. Amtsfor
standeren ville ikke. Den eneste var Nicolai
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Skolegade ca 1900. Til højre ses Centralhotellet,
der var samlingssted for byens tyske spidser,
bl.a. amtsforstander von Winther von Adlersfliigel, pastor Jacobsen og bankdirektør Lassen
fra Deutsche Creditbank. Bygningen er i dag
ribbet for sin germanske pynt og huser siden
Genforeningen Skærbæk private realskole. Bag
ved ses gavlen på amtsforstanderens privatbo
lig og nogle mindre huse, hvoraf det ene har
været badeanstalt. Til venstre ses den bygning,

som rummede amtsforstanderens kontor, i dag
Holms Tømmerhandel. I baggrunden ses byg
ninger på Storegade, hvor i dag skotøjshandler
Witt og Den danske Bank (tidligere Skærbæk
Bank) har til huse. De to unge damer med cyk
lerne er sandsynligvis pastor Jacobsens døtre,
sml. billede s. 243. Fotografiet må være taget
før 1903, da man byggede posthuset bag amts
forstanderkontoret.

Svendsen, der var her fra byen. Han var
redaktør af Modersmålet i Haderslev og
havde været på besøg hos sin svoger på He
degård i Visby. Da togforbindelsen var næ
sten afbrudt, ville han forsøge at komme
over Bramminge og Vamdrup til Haderslev.
Da han var her fra Skærbæk, blev han gen
kendt af en hjemmetysker fra byen, der
meldte ham til gendarmen, som var på bane
gården. Han måtte arrestere Svendsen, men
da han ikke havde været soldat og var for
gammel til at blive det, blev han interneret
sammen med de andre danske fra landsdelen.
Selv slap jeg heldigt igennem. Jeg var alle
rede blevet taget som soldat, før krigen be
gyndte, men til trods for, at jeg fortalte, at
jeg ikke kunne høre på det venstre øre, blev
jeg udtaget til telegraf tropperne. Dem var

der så mange, der meldte sig frivilligt til, at
jeg først blev indkaldt 15. december til Ber
lin, og da jeg ved undersøgelsen ikke kunne
høre med det venstre øre, og lægen ikke
kunne finde nogen fejl, blev jeg sendt til un
dersøgelse hos en specialist, hvor jeg blev
røntgenfotograferet. Resultatet viste en kro
nisk mellemørebetændelse foruden andre
småting i hovedet. Herefter blev jeg erklæret
for altid kun garnisonstjenestedygtig og kom
til fangebevogtning og i 1915 til Lorraine
(Lothringen). Da der i 1916 kom en forord
ning om, at garnisonsdygtige, der var nød
vendige for landbruget, kunne blive fri, og
da min far var syg og arbejdsudygtig (han
døde kort før jeg blev fri), kom jeg hjem i
august 1916 og fik lov til at blive hjemme,
til krigen var forbi.
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Johan Hvidtfeldt, f. 12. 12. 1908 i Vejle, død
2. 5. 1979 i København (Foto Historiske Sam
linger for Sønderjylland).

Rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt død
Da jeg skrev min hyldestartikel i Sønder
jysk Månedsskrifts decemberhæfte 1978 i
anledning af rigsarkivar Johan Hvidtfeldts
70-årsdag, udtalte jeg ønsket om, at han
som emeritus efter en velfortjent ferie kunne
få afsluttet det store arbejde, hvoriblandt
også flere sønderjyske, som han gennem så
mange år havde forsket i og samlet mate

riale til. Det skulle imidlertid ikke være så.
Efter tiltagende sygdom døde han 2. maj.
Et rigt liv, fyldt med store ansvarsfulde ar
bejdsopgaver var endt.
I Sønderjylland vil hans navn og virke
blive mindet i taknemmelighed.
Peter Kr. Iversen

Mine forældre
AF THILDE HANSEN
Thilde Hansen, Kollund, bedre kendt som
»E Skoelmesterkuen« gengiver dele af »Mein
Lebenslauf«, som hendes far engang har
skrevet, og supplerer med personlige erin
dringer.

Min far, Nis Jensen Johannsen, fødtes den
21. april 1856 på Nørre Hostrup Mark. Han
blev den fjerde af en børneflok på seks, fem
drenge og en pige.

Hjemmet var fattigt, og som sine brødre
måtte han allerede som niårig ud at tjene for
sit brød. Om sommeren vogtede han kreatu
rer hos fremmede, men om vinteren var han
hjemme hos sine forældre og gik herfra i
skole indtil konfirmationen. Derefter fik han
plads som tjenestekarl på en gård i nær
heden. Men da han blev 19 år besluttede
han, lærenem som han var, at ville være
lærer. Han sagle sin plads op og gik hjem til
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sine forældre for at få deres samtykke. Det
var i november 1875, og han havde da alle
rede et par år tænkt på muligheden af en
uddannelse, men turde ikke betro sig til for
ældrene, fordi han vidste, at deres midler
kun var små. Nu vovede han at komme frem
med sit ønske, fordi han havde sparet en lille
sum sammen af sin beskedne løn.
Han tog først et par måneder privat un
dervisning hos sin gamle lærer i Nørre Ho
strup, og efter påske det følgende år tog han
undervisning i tysk hos pastor Kjær i Øster
Lygum. Her havde han tænkt at kunne fort
sætte, indtil han kunne komme på semina
riet, men præsten og skoleinspektøren rådede
ham til først at tage en uddannelse på præparandskolen i Åbenrå. Han fulgte rådet og
deltog i undervisningen her indtil nytår
1878, da han overtog hvervet som anden
lærer ved skolen i Skeide på Broagerland.
Kort tid efter holdt han bryllup med min
mor, Mette Kjestine Jørgensen fra Bjolderup.
Lønnen for en andenlærer var dengang
ringe, og det kneb til at begynde med for det
unge par at klare udgifterne til det daglige
brød, ikke mindst efter at familien var blevet
forøget med en søn. Samtidig med sin ger
ning som lærer arbejdede han videre på sin
uddannelse, og efter et energisk selvstudium
gik han i året 1880 som privatist op til lærer
eksamen ved seminariet i Tønder og bestod
med glans.
I Skeide ville man gerne have beholdt det
unge lærerpar, men lønnen var for lille, og
de flyttede nu til Bovlund, hvor min far
overtog det ledige lærerembede. Her ople
vede de tyve lykkelige år, og i løbet af den
tid voksede børneflokken til elleve, otte dren
ge og tre piger. Som den sidste i rækken kom
jeg til verden i oktober 1897.
Mine forældre var gennem årene kommet
i god kontakt med befolkningen, der på nær
to familier var dansksindet ligesom de selv.
Under disse forhold måtte det ikke undre, at
min far, som den retlinede mand, han var,
måtte komme i uoverensstemmelse med sine
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tyske overordnede og med de prøjsiske mynMin lidt ældre søster ønskede far og mor
således skulle hedde Anne Kathrine, og efter
hendes fødsel rejste far til Toftlund for på
»Standesamt« at anmelde barnets fødsel.
Men der ville de ikke anerkende navnet. De
forlangte, at der skulle stå »Anna Katarina«.
Min far protesterede og tog hjem med ufor
rettet sag. Den følgende dag indsendte han
en skriftlig besværing til landråden i Ha
derslev, i hvilken han krævede ret til selv at
bestemme, hvad hans datter skulle hedde.
Nogen tid efter fik han da også besked der
fra, at han selvfølgelig selv måtte træffe
afgørelsen i en sådan sag.
Men en slig selvstændig optræden beha
gede ikke de prøjsiske myndigheder, og far
var klar over, at han nu ville komme ud for
vanskeligheder.
Værre blev det kort tid efter, da en ung
lærer ved et lærermøde i Toftlund opfordre
de de tilstedeværende lærere til at tale tysk
til børnene på legepladsen. Det blev min far
for meget, og han protesterede som den ene
ste af deltagerne i mødet. Noget sådant,
sagde han, hverken kunne eller ville han
være med til og tilføjede: mit modersmål er
dansk og det elsker jeg. Kredsskoleinspektø
ren opfordrede ham nu til at tage sine ord
tilbage, da det ellers kunne få alvorlige føl
ger for ham, men hans svar blev et nej,
hvorpå han forlod mødet.
Følgerne af hans frimodige optræden ude
blev ikke.
Et par måneder senere modtog han en
meddelelse om, at han fra nytåret 1899 var
tvangsforflyttet til Kleiserkog ved Nibøl.
Han havde da virket som lærer i Bovlund
gennem tyve år og i den tid vundet befolk
ningens tillid og agtelse.
Ved vores afrejse fulgte mange af deres
venner med dem helt til Løgumkloster. Min
mor græd bitre tårer. For hende var det sær
lig slemt at flytte med de mange børn, og
dertil kom, at hun ikke kunne tale ret meget
tysk.

Nis Jensen Johannsen (1856-1940) og Mette
Kjestine Johannsen, f. Jørgensen (d. 1936).

Skolen i Kleiserkog var i og for sig god
nok, men på grund af dens lave beliggenhed
var den til tider omgivet af vand, og det
kunne hænde, at børnene kom sejlende til
skole i små både. Var det hård vinter, tog de
turen på skøjter.
Den frisiske befolkning, der ikke kunne
lide prøjserne, tog venligt imod den store
familie og gjorde for dem, hvad de kunne.
Da min far efter et par års forløb blev
meget syg af malaria og yderligere var ner
venedbrudt, henvendte beboerne sig til de
tyske myndigheder med en ansøgning om,
at der måtte blive tilstået ham en forflytning
til en egn med et sundere klima. Svaret blev,
at han gerne måtte flytte, men ikke til en
skole nord for Flensborg.
Sygdommen forværredes, og familien blev
her forøget med endnu en søn, så nu var
dusinet fuldt.
Efter mange overvejelser og religiøse an
fægtelser besluttede min far sig til at opgive
lærergerningen.
Begge mine forældre længtes efter deres
hjemegn, og det lykkedes dem for små pen
ge at leje et lille hus i nærheden af Bovlund,
og her fik min far så sin afskedsansøgning
bevilget. Han havde da været lærer i næsten
27 år. Pensionstillægget var 400 mark årlig,
men det blev givet med det forbehold, at det
ville blive frataget ham, hvis hans børn del
tog i det danske foreningsliv.
I året 1903 købte min far med gode ven
ners hjælp Lille Oksgård ved Mellerup. Det
var en stor opgave for mine forældre, men
de klarede den. Far kom til kræfter igen og
gik helt op i sin gerning som landmand, og
selv om familien var stor, tog far og mor en
lille moderløs pige af familien til sig.
I året 1912 byggedes der en ny skole i
Bovlund, og min far købte da den gamle, så
vi kom til at bo i vort gamle hjem igen.

Gården bortforpagtede han til én af mine
brødre, som i 1914 måtte trække i den tyske
trøje. Han flygtede imidlertid i 1915, da han
var hjemme på orlov, over den danske græn
se og rejste til Amerika.
Far stod nu helt alene med gården og den
gamle skole i Bovlund, hvor vi havde seks
køer, en hest og nogle grise. Hjælp var ikke
til at opdrive, og da han igen blev ramt af
sygdom, besluttede han sig til at sælge går
den, men på grund af inflationen gik alle
pengene tabt. Han blev i overgangsperioden
valgt til kommuneforstander.
Da mine forældre efter genforeningen
kunne hejse det danske flag der, hvor de før
var nødt til at hejse det tyske, græd de begge
af glæde.
Efter min mors død i 1936 var det trist
for os børn at se far åndelig nedbrudt og
uden forståelse for, hvad der foregik om
kring ham.
Han døde stille og rolig i begyndelsen af
året 1940, 83 år gammel.
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Boganmeldelser
En fodnote om 1908
»Sønderborg i 100 år - En kavalkade gennem tiden 1878-1978«.
Udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved og Sønderborgs Handelsstands
forening i anledning af Handelsstandsforeningens 100 års jubilæum).
Man kan kun glæde sig, når et firma eller en Svenssons store utilfredshed, skabt som en
forening benytter et jubilæum som anled tværpolitisk organisation med både tyske og
ning til at fremme den lokalhistoriske inter danske i den første bestyrelse. I indbydelsen
esse, og denne oversigt over Sønderborg i til den stiftende generalforsamling den 13.
100 år, med et billede og tilhørende kom marts understregedes, at »alle politiske be
mentar for hvert år, er et meget vellykket stræbelser skulde fuldstændigt udelukkes« og
eksempel på disse bestræbelser.
»begge sprog skulde være ligeberettigede«.
Fremgangsmåden kan komme til at virke Foreningen fik endda to navne, et dansk og

lidt kunstig, når man f.eks. ikke i 1946 kan
få plads til genoprettelsen af den tyske skole
og derfor flytter begivenheden hen til 1951,
hvor året nævnes som 5-året for skolens
genoprettelse. Eller når man illustrerer 1932
med en avisartikel fra 1933. Men som hel
hed har man haft held til at komme de lo
kalhistoriske forhold godt rundt med en pas
sende fordeling af billeder og en fremragen
de tekst, knap i formen, men med et væl
digt koncentrat af viden.
Der savnes et stikordsregister som nøgle
til bogen, men ellers ros og anerkendelse til
denne lokalhistoriske præstation, — bortset
fra et forbehold, der specielt gælder året
1908, som antegnes for stiftelsen af Histo
risk Samfund for Als og Sundeved og op
rettelsen af byens museum, to institutioner,
der anerkendt af alle har udført et værdi
fuldt arbejde. Nutidens læsere kan måske
derfor have vanskeligt ved at forstå billed
tekstens oplysning om, at to samtidig opret
tede foreninger, en dansk ungdomsforening
og en dansk foredragsforening, begge støt
tedes ivrigt af redaktør A. Svensson og hans
blad Dybbøl-Posten, hvorimod det ikke
gjaldt den tredie kulturelle forening, der
dannedes dette år, Historisk Samfund for
Als og Sundeved: »Den blev nemlig, til
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et tysk.«
Desværre kender folk så lidt til vor nær
meste historie, at de efter disse oplysninger
vil have vanskeligt ved at forstå, hvad der
faktisk gik for sig. Så meget mere grund kan
der være til at opfriske situationen i 1908.
Da A. Svensson i 1907 kom til DybbølPosten, var Sønderborg - oprindelig en by
med en stærk danskhed - på vej til at blive
en meget tysk by. En lidet selvbevidst dansk
hed var blevet omklamret af tyskerne i en
forbrødring, der skete på tyske betingelser.
På et valgmøde i Sønderborg den 6. august
1907, hvor både danske og tyske var til ste
de, blev Svensson således trampet ud og fra
taget ordet, fordi han talte dansk (se Dyb
bøl-Posten 7., 8., 9., 10., 12. og 13. august
1907).
Samarbejdet var blevet stadig mere nært,
og stadig flere danske stod op og talte tysk
i de fælles forsamlinger, så det altså til sidst
her blev opfattet som en uartighed, at nogen
talte dansk. Denne udvikling ville Svensson
bryde.
Politisk neutralitet forudsatte efter tysk
opfattelse, at man ikke befattede sig med po
litik, men stod på et tysk-nationalt grund
lag. Det stod udtrykkeligt i Landbrugskam
merets love, men det gjaldt også Håndvær

ker-gymnastikforeningen i Sønderborg og
mange andre steder. For Svensson betød po
litisk neutralitet, at den hjemmehørende
danske befolkning blev toneangivende i ste
det for at stå i skammekrogen. Derfor gik
han løs på ringriderfesterne, og derfor blæs
te han alarm, da man meldte sig med tanken
om en historisk forening. Historien har jo et
nationalt fortegn, og ville man nu her for
tælle om landsdelens danske fortid, eller
skulle den forties?
Indbyderne var overvejende tyske, men
der var også danske iblandt, blandt andet
gartner Livoni, der på det stiftende møde
13. februar 1908 (på tysk) forklarede, at
man ville undgå nationalpolitik og derfor
overvejede at sætte »Alsen und Sundewitt«
i foreningens navn i stedet for »Kreis Sonderburg«, der måske kunne have en politisk
bismag. En beskeden indrømmelse, der ikke
var nok for den ungdanske protestfløj.
Svensson havde inden mødet skrevet bre
ve til fremstående danske i landsognene for
at animere til fremmøde, og resultatet blev,
at de danske var i flertal på mødet og be
stemte dets udfald. I Dybbøl-Posten 14. fe
bruar 1908 kan man se, at der var mange på
Svenssons fløj. Der blev nedsat et udvalg på
seks mand, tre fra hver side. Men de danske
krav kunne ikke imødekommes fra tysk
side, og derfor blev der holdt et nyt stiften
de møde - denne gang i dølgsmål - den 13.
marts 1908.
Når der her blev vedtaget to navne på
foreningen - både et dansk og et tysk - og
fuldstændig ligeberettigelse mellem de to
sprog, skyldes det givetvis den skærpede
danske opposition, der havde Svensson som
drivende kraft. Men denne fløj blev ikke
inddraget i stiftelsen og ønskede også selv
at holde sig borte fra, hvad Svensson kaldte
den tyske oldsagsforening, medens Nis Nis
sen nøjedes med at kalde den blakket.
Disse danske nærede ingen tillid til de
tyske kræfter bag foreningen, hvoraf f.eks.
apoteker Vierth havde været blandt de mest

højtråbende, da man året forud hindrede
Svensson i at tale dansk. Den centrale figur
i arbejdet var J. Råben, der skulle være sam
lingsleder og senere indlagde sig store for
tjenester gennem sit museumsarbejde, men
dengang var han knyttet til fortysknings
bladet Sonderburger Zeitung, og han sendte
Dybbøl-Posten et indlæg, som han udtryk
keligt forlangte offentliggjort på tysk.
På den givne baggrund kunne de danske
ikke vente virkelig ligeberettigelse og aner
kendelse af landsdelens danske fortid. Vig
tigere end at sikre en dansk-tysk forening,
der bl.a. lagde op til fælles historiske ud
flugter, var det efter deres mening at sætte
skel, så man kunne hævde en bevidst dansk
hed.
Man kan skrive lokalhistorie uden om
de nationale problemer. Det gjorde J. Råben,
da han i 1948 skrev ringridningens historie
og nok berettede om marinestationens offi
cerer, der i 1908 havde skænket en sølvpo
kal, der skulle vindes i en særlig kamp, men
fortav, at da det gentog sig i 1909, førte den
danske agitation til at den dansksindede vin
der solgte den tyske officerspokal, og for at
formindske skandalen blev den tilbagekøbt
af ringriderkomiteen.
Det kan virke småligt. Men læs selv om
den tids baggrund i datidens aviser. Når
f.eks. tyskerne på den ene side benyttede en
dansk dilettantforestilling til at trække folk
til festligholdelsen af den tyske kejsers fød
selsdag og på den anden side forbød en
dansk forenings danske dilettantforestilling,
fordi tre rollehavende var fra Kongeriget,
så var man inde i en form for nationalitets
kamp, hvor der måtte skabes rene linier og
klart skel. Ellers kunne tyskerne måske få
ret i deres profeti om, at danskheden ville
være forsvunden i løbet af halvtreds år.
I vore dage har de danske sydslesvigere
afslået at deltage i den slesvig-holstenske
hjemstavnsdag, og de tyske nordslesvigere
har oprettet deres eget historiske samfund.
I 1908 forsømte man imidlertid fra dansk
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side som modtræk at skabe et dansk historisk
samfund. Gennem et opråb opfordrede 37
fremtrædende mænd fra Als og Sundeved
ganske vist danske folk til at indlevere old
sager til en samling på Dybbøl mølle, men
man tog ikke skridtet fuldt ud og dannede
en egnet organisation.
Sønderborgs historie omkring 1908 kan
ikke forstås og er heller ikke ærlig historie
hvis man ikke skildrer denne konfrontation

mellem dansk og tysk i stort og småt, der
prægede årene op mod den første verdens
krig og dannede baggrund for de danske
valgsejre og dermed for Genforeningen. Når
man i dag har et fornemt museum i et dansk
Sønderborg, skyldes det paradoksalt nok bå
de kræfterne bag den omstridte hjemstavns
forening og dem, der modarbejder den.
Bjørn Svensson

Den gamle grænseå
Vald. Andersen: »Kongeaaegnen. Kultur og miljø 1600-1800.«
Man skal hæfte sig mere ved undertitlen end og 70). Forsvinde gjorde de alligevel, når
ved angivelsen af Kongeåegnen. Bogen byg forholdene opfordrede dertil, f.eks. under den
ger hovedsagelig på Malt herreds tingbøger skånske krig, da »mange karle var undvegne
og deres oplysninger om forholdene i Vejen, til Slesvig og Holsten eller var flygtede bort
Brørup og Holsted kommuner. Alligevel er ad søvejen« for at unddrage sig udskrivnin
der stof, som vil have lokalhistorisk interesse gen. Især var dog Holland målet, thi herfra
også for sønderjyske læsere.
kunne man let komme videre til kolonierne
Fiskeriretten i Kongeåen gik til midt og deres chancer (side 142 og 145).
strøms, men beboerne nord og syd for åen
Vald. Andersen tror ikke som Hugo Matvar undertiden fælles om en ålegård, så man thiessen på Hærvejens forløb over Skodborgskiftedes til hveranden dag at tage fangsten, hus, hvor han mere lægger vægt på, at der
hvilket antages at have været årsag til strid var en midterstation mellem Ribe og Kol
mellem Niels Hansen, Sønderskov mølle, og ding. Gørding herred skulle betale til GredEvert Hansen i Langetved 1694 (side 93).
sted bro og Malt herred til Folding bro, men
Så nær Kongeåen må tjenestefolk betales Skodborg har ikke haft en tilsvarende cen
med kontanter (ca. 1770) og nogenlunde af tral placering i færdselsbilledet.
stemt efter den høje løn i hertugdømmerne,
Bogen er meget fint udstyret, så det er en
for ellers forsvinder folk over åen (side 68 fornøjelse at få den i hånden.

Arnold Johannsen: Min barndoms Kruså 1900-1914.
Udgivet af Bov kommune. 1 kommission hos Padborg Boghandel. 56. sider. Hl. Pris 25,- kr.
For nogle år siden udskrev Bov kommunes ligt forvandlede sig til en slagsbroder, der

kulturudvalg en konkurrence for pensionis
ter, der blev opfordret til at fortælle erin
dringer. Alle besvarelser blev belønnet, og
de bedste manuskripter bliver efterhånden
udgivet - det har været et udmærket initia
tiv.
Arnold Johannsen er født 1899, og hans
første erindring stammer fra 2-3 årsalde
ren, hvor hans legekammerat, et lam pludse250

væltede ham den ene gang efter den anden.
Men ellers giver forfatteren et fint tids
billede fra det gamle Kruså, bedst vel nok
af de daglige levevilkår for kådnere og an
dre arbejdere, ind imellem lidt muntre glimt
af selvoplevede begivenheder. En let læst
lille bog, som også udensogns kan have glæ
de af at stifte bekendtskab med.

Kresten Hansen: Langetveds historie
(264 sider, heftet 110 kr.- kr.f indb. 125,- kr.)
Lokalhistorikere kommer almindeligvis fra ning, og desværre skæmmes bogen af en
tre grupper: folk med historieuddannelse, del skønhedsfejl, dels trykfejl, dels små
oftest lærere, for det andet skribenter med unøjagtigheder, som f.eks. at Genforenings
historisk interesse og for det tredie sogne dagen den 15. juni 1920 blev fejret. Det kan
boere, i reglen landmænd. Kresten Hansen ikke være rigtigt, at der i genforeningsåret
hører til den sidste gruppe. Han hører iøv- blev holdt fest den 15. juni, for i 1920 skilte
rigt hjemme i nabosognet, Skodborg, men denne dag sig ikke fra de andre. Side 33
slægtskabsforhold og mange års tilhørsfor fortælles om den humane hertug Hans, der
hold til Langetved forsamlingshus har gjort nok ville have en krybskytte truet med hen
det muligt for ham at skrive denne afslut rettelse, men med den bagtanke at benåde
ham, »idet koner, jomfruer og andre sikkert
tende del af Skrave sogns historie.
Skrave er et splittet sogn. Trap regner går i forbøn for ham«. Pointen er imidlertid,
med, at landsbyen Skrave har eksisteret o. at hertug Hans direkte anmoder amtmanden
1300, men er forsvundet inden 1580. Under i Haderslev om at træffe et sådant arrange
alle omstændigheder ligger Skrave kirke nu ment - dog uden at hertugen indblandes
i isoleret ensomhed midt mellem de to sog deri! - »at fruer, jomfruer eller andre ufor
nebyer Københoved og Langetved, og man dægtige personer beder for den fangnes liv«,
har end ikke kunnet enes om en fælles sog så man har anledning til at benåde ham.
nehistorie. »Københoved Bysamfund - Bi
Kresten Hansens føling med stoffet gør

drag til Skrave sogns historie I« udkom i
1950, og nu foreligger altså »Langetveds
historie« som 2. del af sognehistorien.
Københoved og Langetved kunne heller
ikke enes, da sognet efter en ny tysk lov i
1868 kunne deles i to kommuner. Delingen
blev gennemført efter Københoveds ønske,
skønt Langetved med de lange veje og de
store fattigudgifter foretrak den udelte sog
nekommune.
Sognet fik 1892 det første forsamlings
hus i Sønderjylland, men også her kom der
splittelse, da Københoved ville have sit eget
i 1923. Langetved fortsatte så alene med det
gamle og havde endda kræfter til at bygge
et nyt i 1941, da det første brændte. Men
da ungdomsforeningen blev opløst i 1962,
var også forsamlingshusets dage talte, og
uenigheden i årene 1952-71 om mejeriets
skæbne slog det sidste fællesskab i stykker.
Sammenholdet indenfor sognet er smuldret
bort, bemærker Kresten Hansen vemodigt.
Forfatterens omfattende viden kommer
ikke altid til sin ret i den skriftlige udform

bogen særlig værdifuld, hvor behandlingen
når frem til fremmedherredømmet og tiden
efter Genforeningen. Landbrugets udvikling
er beskrevet med kyndighed, og det folke
lige liv er skildret indefra. Man oplever kva
lerne overfor valget mellem at skulle aflæg
ge ed eller nægte det. Skismaet under dan
ske hjemmemøder, hvor de små landbrugere
holdt op med at komme, fordi de større ikke
ville give afkald på deres sædvanlige trakte
ment; disse ville gerne give, men de små
ville ikke modtage, når de ikke kunne gøre
gengæld. Og så var der brylluppet, hvor
man sang de forbudte sange og talte om hå
bet til en genforening; de to lærere, der del
tog, følte sig som tyske embedsmænd ikke
sikre på hinanden, så den ene meldte for
holdet, og 17 med dansk statsborgerskab
blev udvist.
Da vi når frem til besættelsen under an
den verdenskrig, møder vi Kresten Hansen,
til daglig kaldt Kedde Højvang, som sabotør.
Men herom har han en beretning, der kom
mer i Sønderjysk Månedsskrift.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN

1. maj: Borgmester, dr. jur. Helmuth Chri
stensen udnævnes til Ridder af Dannebrog
af 1. grad.

5. maj: Flensborg Avis finder det grotesk,
at tyske kredse udtrykker betænkelighed
ved, at en dansk mandat i landdagen i givet
fald kan medvirke til at styrte en regering,
når årsagen findes i de bestemmelser om et
konstruktiv mistillidsvotum, man selv har
indført. Det understreges, at de danske ikke
er gæster i deres egen hjemstavn.
Ikke mindre end 22 pct. af de vesttyskere,
der så Holocaust-serien, lærte efter eget ud
sagn først gennem den sandheden om de
tyske koncentrationslejre. 30 pct. mener fort
sat, at ideen i nazismen var god, men at den
blot blev forkert udført.
7. maj: Der Nordschleswigers chefredaktør
Siegfried Matlok peger i et foredrag på, at
der ikke findes et dansk-tysk venskab men
en vis interesseparallelitet. Derfor bør man i
forbindelse med det grænseoverskridende
samarbejde også overveje den fornødne fin
følelse fra tysk side.
8. maj: CDU-regeringen i Kiel satser fortsat
på atomkraft og forventer snart klare ret
ningslinier fra Bonn, hvilket vil betyde, at
værkerne i Brunsbiittel, Krummel og Brokdorf dels igangsættes, dels bygges.
På et møde i Tønder Amts Grænseforening

fremsætter Sydslesvigsk Forenings formand
Ernst Vollertsen ønsket om et regionalt
fjernsyn som modtræk mod det tyske fjern
syn.
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10. maj: Sydslesvigsk Vælgerforening har
inden for de seneste otte år haft en fremgang
ved landdagsvalgene, der procentuelt over
stiger befolkningstilvæksten. Fra 1971-75
steg antallet af valgberettigede i Slesvig-Holsten med 1,8 pct., mens SSV's stemmetal
steg næsten 5 pct., og mellem 1975 og 79
steg antallet af valgberettigede med 3,8 pct.
og SSV's stemmetal med 7,7 pct.
På Sydslesvigsk Forenings styrelsesmøde
tages klart afstand fra dansk deltagelse i
tyske Slesvig-Holsten fester. Slesvigholstenerne må gerne fejre dage for at finde deres
identitet, men det bliver uden os, siger man.
Med 184 flere medlemmer kan Sydsles
vigsk Forening i Flensborg amt notere en ny
fremgang til ialt 3702 medlemmer. Der er
afholdt 372 møder med ialt 16.000 deltage
re, fremgår det fra SSF's amtsgeneralforsam
ling.
11. maj: Slesvig-Flensborg amt vil i samar
bejde med landet Slesvig-Holsten gennem
føre en omfattende restaurering af Danevirke. Der er ved at blive udarbejdet en beva
ringsplan, og selve arbejdet ventes at ville
koste ca. 4 mili. kr. Restaureringen skal råde
bod på ca. 250 års forsømmelser. Kredsen vil
indsætte en særlig tilsynsførende med frede
de anlæg.
16. maj: Husby kommune i Slesvig-Flens
borg amt beslutter som en af de første kom
muner at yde ens tilskud til danske og tyske
børns elevkørsel.
Ikke kun tyske og endda udenlandske TVstationer har både før og efter landdagsval
get beskæftiget sig med det danske mindre
tal. Selv bladet Der Spiegel ofrer ganske be
tydelig spalteplads på en både ironisk og let

flabet og samtidig temmelig ensidig artikel
på danskheden i Sydslesvig.
Det endelige danske stemmetal ved land
dagsvalget den 29. april er nu opgjort til
22.293 stemmer eller 1590 flere end i 1975.
18. maj: Karl Otto Meyer erklærer sig til
freds med en orienteringssamtale, han har
ført med ministerpræsident Gerhard Stoltenberg. Muligheden for en forbedret tilskuds
ordning synes at finde forståelse.
Slesvig-Holstens landssportsforbund har
afvist en ansøgning om tilskud til en dansk
træningshal i Slesvig. Afslaget motiveres
med, at bygning af idrætshaller må være en
kommunal opgave.
Gottorp slots museum bebuder en udvidet
turist-service, herunder også ansættelse af
dansktalende guider. En dansk skiltning ud
vides langsomt.
19. maj: Sydslesvigs danske Ungdomsfor
eninger, som uændret tæller godt 10.000
medlemmer, har gennem medlemmernes
egne bidrag haft en indtægt på ca. 4,2 miil.
kr. De tyske tilskud ligger på 856.000 kr.
Som nye næstformænd for organisationen
valgtes lærer Tove Wynne, Slesvig, og lærer
Walter Johannsen, Vesterland.

22. maj: Nordfrisisk Institut skal på længere
sigt udvikles til et akademi, oplyser dr.
Friederich Paulsen på instituttets generalfor
samling.
På Uffeskolen i Tønning afsløres et maleri
til minde om kommunegartner C. P. LarsenGrøn, Holbæk, som i mellemkrigstiden og
efter sidste krig ofrede mange kræfter på ar
bejdet med børnene fra Tønningegnen.
Ministerpræsident Gerhard Stoltenberg
præsenterer sit nye kabinet, som ud over, at
en række ministre bytter poster, kun omfat
ter et nyt navn, kultusminister dr. Peter Bendixen. Oppositionen betegner det nye kabi
net som et bevis på »personmæssig af
blomstring«.

23. maj: I Bonn vælges forbundsdagspræsi
dent professor Karl Carstens som forbunds
republikkens nye præsident.
I sæsonen 1978/79 deltog ialt 3136 i den
danske voksenundervisning. De var fordelt
på 245 kurser.
Havde landdagsvalget været et valg til
kredsdagen, er der næppe tvivl om, at SSV
havde bevaret sine mandater, siger forman
den for Sydslesvigsk Forening i det gamle
Husum amt, Karl Christiansen.
24. maj: Antallet af betalende medlemmer i
Dansk Kirke i Sydslesvig er 5645, oplyses
det på Sydslesvigs Kirkedag i Slesvig. Provst
Ingemann Christensen finder dog, at tallet i
forhold til landdagsvælgerne stadig er alt
for småt. Antallet af kirkelige handlinger
beløb sig til 1062, eller 32 færre end året
før, hvilket i hovedsagen skyldes et fald i
dåbstallet.

25. maj: Skoleskibet Georg Stage besøger
under sit årlige sommertogt Flensborg.
De danske årsmøder i Sydslesvig indledes.
Der afholdes ialt 44 aftenmøder. Møderne
søndag den 27. må på grund af regnvejr af
holdes inden døre. Foruden statsministerens
radiohilsen bringes der hilsner af undervis
ningsminister Dorthe Bennetsen, kirkemini
ster Egon Jensen og indenrigsminister Knud
Enggaard.
På mødet i Frederiksstad retter den tidli
gere SSF-formand Ernst Meyer et angreb på
landdagsmand Karl Otto Meyer for at føre
en for venstredrejet politik og binde den syd
slesvigske danskhed til synspunkter, der ikke
er ubetinget enighed om.

26. maj: Ca. 200 deltog i dette års friserkongres i Vesterland, hvor emnerne den frisiske
byggestil, det frisiske landskab og den frisi
ske identitet i de tre Frislande blev drøftet.
Godt 130 navere fra hele Europa mødes til
et naverstævne i Flensborg.
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27, maj: Sydslesvigsk Vælgerforenings Ung
dom opfordrer under årsmøderne til at und

lade at stemme til Europavalget.
29. maj: Flensborg Avis skriver i en leder
med henblik på den over for SSV's politik
rejste kritik, at forskelle mellem standpunk
terne næppe kan overraske. Vi udgør her et
dejligt spejlbillede af det danske folk. Der
udtrykkes håb om, at angrebene vil blive be
tragtet som debatoplæg.
I et pressemøde tager Karl Otto Meyer
skarpt afstand fra den rejste kritik og mener
ikke, at han kører noget »one man show«.
Alle hans aktioner var aftalt med SSV's
landsstyrelse, eller godkendt af landsmødet.
I sin regeringserklæring ved landdagsåb
ningen bebuder ministerpræsident dr. Ger
hard Stoltenberg en snævrere meningsud
veksling og bedre information, og opfordrer
oppositionen til større samarbejdsvilje, hvis
80'ernes udfordringer skal overvindes. Bro
funktionen til Danmark skal udbygges, og
der gives tilsagn om en fortsat åben politik
over for grænselandets nationale mindretal,
åben hvad angår fremme af kulturelle og
sociale funktioner.

30. maj: Karl Otto Meyer rejser påny kravet
om forhøjelse af landets skoletilskud fra 85
til 90 pct., og om, at der udnævnes en landbefuldmægtiget for Sydslesvig.
31. maj: Vi skal sørge for at komme ud til
alle i vor hjemstavn med vort kulturelle og
politiske tilbud og program, skriver Karl

Otto Meyer i en artikel i Flensborg Avis.
Først den dag, da det enkelte menneske i
grænselandet ved, hvad dansk kultur og po
litik står for, har det virkelig mulighed for
at vælge mellem dansk og tysk.

NORD FOR GRÆNSEN
1. maj: For nationale mindretal er det af stor
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betydning at være repræsenteret i det sid
dende parlament, skriver formanden for
Bund Deutscher Nordschleswiger, Gerhard
Schmidt i en kommentar til landdagsvalget i
Slesvig-Holsten. Derfor ser han også SSV's
resultat ud fra grænsepolitiske grunde som
en tilfredsstillende kendsgerning. Dog må
han samtidig beklage, at danske masseme
dier ofte giver det indtryk, at det danske
mindretal bevidst diskrimineres af det tyske
demokrati. Heroverfor skal der gøres kraf
tigere opmærksom på, at heller ikke alt i
Danmark i forholdet til det tyske mindretal
er, som man gerne vil give det indtryk af.
Der Nordschleswiger gratulerer anerken
dende det danske mindretal med valgresulta
tet og skriver »lidt misundeligt, føjer vi ger
ne til«.
På Knivsbjerg ungdomsgård afholder det
tyske ungdomsforbund et informationsmøde
med præsidenten for rætoromanerne i
Schweiz, Romedi Arquint, om forskellene i
mindretallenes situation. Ved indvielsen af
den nye kraftværkshavn ved Enstedværket,
siger formanden for Elsam, direktør Thor
vald Jørgensen, Vojens, at det kan blive nød
vendigt for Elsam at etablere et dansk-vest
tysk kernekraftværk i Nordtyskland, hvis
Danmark afviser kernekraften.

4. maj: Ved lysfesten på Haderslev kaserne
siger professor Bent Noack, at vi må ønske
for hinanden, at vi her til lands må have det
mod, at vi, selv om vi kan grue for både det
ene og det andet i verden omkring os, gør,

hvad der skal gøres.
I overværelse af dronning Ingrid indvies
i Gråsten et nyt stort kulturcenter »Ahlmannsparken«.
6. maj: I en kronik i Jydske Tidende tager
redaktør S. Matlok skarpt afstand fra den
tyske tale om en region Nord. Det eneste
rigtige er det pragmatiske samarbejde, som

praktiseres af amtsborgmester Erik Jessen.

På gården Oldemorstoft indvies Bov sogn
museum.
På det tyske ungdomsforbunds årsmøde
på Knivsbjerg spørger formanden Armin
Nickelsen mindretalsledelsen, om de tyske
læreres arbejde uden for skolen og i tyske
foreninger ikke svækker det egentlige skole
arbejde. Dette arbejde hindrer ikke afvan
dringen over til danske foreninger. En even
tuel mangel på unge nordslesvigske lærere
vil betyde en direkte svækkelse af det tyske
ungdomsarbejde.
8. maj: Landsarkivet i Åbenrå føler sig hårdt
ramt af nedskæringer, så der ikke bliver en
krone til vedligeholdelse af bygning, inven
tar og arkivalier. Fortsætter dette, vil det få
katastrofale følger, siger landsarkivar P. Kr.
Iversen til Jydske Tidende.
9. maj: Det dansk-tyske forum bør ikke ud
arte og give sig til at diskutere mindretals
spørgsmål, siger amtsborgmester Erik Jessen
i Radio Syd's grænselandsmagasin, selv om

han »i ånden« er enig i viceamtsborgmester
Peter Gorrsen ved sidste møde fremsatte kri
tik af tysk radios behandling af det danske
mindretal.
10. maj: I en kronik i Flensborg Avis spør
ger journalist Manfred Spliedt på baggrund
af den nyudkomne tyske årbog, hvornår
hjemmetyskerne for alvor tager klart afstand
fra nazismen.

11. maj: Det sønderjyske amtsprogramråd
finder, at en udsendelse i dansk TV om dansk
og udenlandsk TV med deltagelse af flere
sønderjyder, giver et nyt argument for at
prøve et regionalt'TV-forsøg.

12. maj: Det tyske mindretal kan »til enhver
tid« få de ca. 8500 stemmer, der er tilstræk
keligt til et tysk mandat i folketinget, for
udsat, at spærrereglen blev ophævet, erklæ
rer Ferdinand Selberg fra det tyske general

sekretariat. Derfor må mindretallet fortsat
kræve ophævelsen af spærrereglen.
15. maj: Flensborg Avis siger til spørgsmålet
om spærreglen, at man er rede til at gå i
brechen for, at den danske 2 pct.s spærre
klausul afskaffes for det tyske mindretal,
dersom Slesvigsk Parti i den danske valglov
behandles på nøjagtig samme måde, som
SSV behandles syd for grænsen.
Sporten er stadig for dominerende inden
for det tyske ungdomsarbejde, fremgår det
af en rapport fremlagt på Jugendverbands
årsmøde.

19. maj: Nær stedet, hvor Skrydstrup-pigen
blev gravsat for ca. 3000 år siden, rejses et
mindesmørke over hende, Vojens kommunes
ældste kendte indbygger.

19. maj: Netop Der Nordschleswiger har si
den sin start beskæftiget sig med problemet
omkring overvindelse af fortiden, oplyser
redaktør Siegfried Matlok i en samtale med
NDR om mindretallenes presse og føjer til,
at en artikelserie om dette emne af redaktør
Emst Siegfried Hansen i starten kostede bla
det ca. 2000 abonnenter.

21. maj: Statssekretæren for forbundsmini
steriet for indre tyske anliggender Heinz
Kreutzmann besøger det tyske mindretal og
fremhæver efter besøget, at han er impone
ret af de tyske skoler, ligesom han mener,
at de dansk-tyske mindretalsaftaler fungerer,
hvorfor de i mange tilfælde kan tjene som

en model for sameksistensen mellem stater
og mindretal i Europa. Også de tyske social
demokraters spidskandidat ved Europavalget
i Slesvig-Holsten, Gerd Walter, deltog i be
søget og pegede på, at mindretallene mulig
vis bør have et kontaktudvalg i Bruxelles.
Centrum-Demokraterne i Nordslesvig,
som er i et valgteknisk samarbejde med Sles
vigsk Parti, besøger ligeledes en række min
dretalsinstitutioner. Den sygemeldte folke
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tingsmand Jes Schmidts stedfortræder, Bent
Olsen, erklærer, at han under Jes Schmidts
sygdom til enhver tid vil være til at tale med
om det tyske mindretals problemer.
21. maj: Overfredningsnævnet beslutter, at
fredningen af Kongeårdalen skal begrænses

væsentligt og i stedet for i alt 1850 ha be
grænses til ca. 1000 ha.
23. maj: På den tyske højskoleforenings ge
neralforsamling i Tinglev trækker folke
tingsmand Jes Schmidt sig tilbage som for
mand på grund af sygdom. Til hans efter
følger vælges landmand Fr. Jepsen, Uge.
Det endelige program for forbundspræsi
dent Walter Scheels besøg i Nordslesvig of
fentliggøres. Besøget indledes i Tønder og
fortsætter i Burkal tyske skole, hvorfra turen
går til Knivsbjerg. I Åbenrå vil dronning
Margrethe give frokost på »Dannebrog«, og
der sluttes med en sammenkomst på den
tyske højskole i Tinglev.
Redaktør Frode Kristoffersen tager på et
møde i Grænseforeningen i Sønderjyllands
amt i Åbenrå afstand fra snakken om Pro
gram Nord. Men danske forbehold over for
et samarbejde med tyskerne må ikke virke
lammende.
23. maj: Selv om den skæve grænsehandel
på grund af den faldende kronekurs har
fortaget sig noget, registreres der ved græn
seovergangsstederne stadig to danske for
hver tysker, der rejser over grænsen.
I det tyske konsulat i Åbenrå afholdes en
højtidelighed i anledning af 30 års dagen for
vedtagelsen af den vesttyske forbundsfor
fatning.
26. maj: I et lykønskningstelegram til den
vesttyske forbundspræsident Karl Carstens,
skriver formanden for Bund deutscher Nordschleswiger: »Selv om den tyske folkegrup
pe lever uden for forbundsrepublikken, føl
ger vi dog begivenhederne med opmærksom
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hed, fordi vi føler os som en del af det tyske
folk«.
27. maj: Stifteren af Det unge Grænseværn,
fhv. viceskoleinspektør Peter Marcussen, dør
80 år gammel.
Ved åbningen af en Wegener-udstilling
på Sønderjyllands kunstmuseum i Tønder,
siger kulturminister Niels Matthiasen, at
her forenes det sønderjyske, det danske, det
nordiske og på en vis måde også fortid, nu
tid og fremtid i én udstilling.
Ved en højtidelighed på Folkehjem i Åben
rå hædres forfatteren Helmuth Leckband,
Flensborg, med overrækkelsen af Sprogfor
eningens litteraturpris.
På Sprogforeningens årsmøde oplyses, at
foreningen, der tæller ca. 5000 medlemmer,
heraf 2000 livsvarige, i anledning af for
eningens 100 års jubilæum i efteråret 1980
udgiver et jubilæumsskrift. Det overvejes at
udsende et nyt sprogmærkat med påskriften
»Æ snakker dansk«.
30. maj: Under udgravningen af seks old
tidshøje ved Hjordkær er fundet en såkaldt
hjulgrav fra ca. 1750 f.Kr. Det er den første
grav af denne type, der er fundet i Dan
mark.

31. maj: Sozialdienst Nordschleswig mangler
kun 53.000 kr. til restaureringen af mødre-

hjemmet Haus Quickborn ved Flensborg
fjord. Det samlede projekt anslås til 2,65
miil. kr. Der skal i den kommende tid lægges
større vægt på en øget indsats for ældre
tyske medborgere, fremgår det af årsberet
ningen.
På Slesvigsk Partis kommunalpolitiske ar
bejdsfællesskabs møde i Tinglev fastslår for
manden Horst Terp, at man skal opnå, at
Slesvigsk Parti på trods af hensyn til lokale
problemer optræder mere som en enhed,
hvilket kun nås, når partiets repræsentanter
løbende holder sig orienteret om partiets
program og retter sig efter det.
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