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drag: Dansk glas gennem hundrede år.
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Efter generalforsamling og kaffebord foredrag ved adjunkt Henrik Fangel: »Skidt og møg i 
Haderslev«. Træk af renovationsvæsenets historie ca. 1870 - ca. 1940.

Alle foredragene finder sted på Museet, Dalgade 7, Haderslev. Tidspunkt: kl. 19.30.
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Grundplan af Surløkke-anlægget (Tegn. N. Sterum)

Surløkke 3
Af NIELS STERUM

Navnet Surløkke er i offentlighedens be
vidsthed mest knyttet til en sag, der fulgte 
i kølvandet på ekspropriationerne til vej
anlæggene, som den nye Alssundbro nød
vendiggjorde.

Men de store jordarbejder gav andre 
problemer.

Arkæologerne ville for eksempel gerne 
udnytte de øjeblikkelige muligheder, men 
netop det anlæg, som museumsinspektør, 
mag. art. Niels Sterum, Randers, her be
skriver, var vanskeligt at finde.

Der var tilsyneladende ikke nogen spe
ciel høj at se i det kuperede landskab, kun 
en gammel registrering tjente arkæologer
ne som vejviser, da man skulle foretage en 
prøvegravning.

Vejanlæggene i forbindelse med den nye 
Alssund-bro gav i 1979 anledning til en 
lang række arkæologiske undersøgelser bå
de på Als og Sundeved. Også omkring den 
lille bebyggelse Surløkke nordligt i Dybbøl 
sogn foregik en serie udgravninger. En af 
de her undersøgte lokaliteter - »Surløkke 
3« - var en gang blevet registreret som »en 
stærk afpløjet rundhøj, i følge tidligere ejer 

stor anseelig høj med dyssekammer«.1)
På baggrund af denne registrering kun

ne man nære visse forventninger til resul
tater af en udgravning, selvom besigtigel
sen af lokaliteten i april 1979 ikke var op
muntrende. Faktisk var der ikke nogen høj 
at se i det kuperede landskab, som falder 
ned mod Alssund. På selve stedet, omkring 
400 m fra kystlinien og ca. 13 m over hav
spejlet, hævede en rundet morænelersbak- 
ke sig lidt i vejret. Sådanne lave bakker er 
en naturlig terrænform i Alssund-området, 
og denne bakke ville ikke have påkaldt sig 
opmærksomhed, hvis der ikke til lokalite
ten havde været knyttet den netop nævnte 
registrering. Ved besigtigelsen fandtes så
vel bakken som det omgivende terræn ny- 
tilsået med korn, og kun spredte stykker 
bearbejdet flint over et større område på

1) J. Råbens tekst til punkt nr. 30 på kortblad 
Dybbøl, Museet på Sønderborg Slot. Dette 
punkt svarer til Haderslev Museums sog
nebeskrivelse, Dybbøl sogn nr. 42 (Nybøl 
herred). Lokaliteten, der er beliggende på 
matr. nr. 7, Stovgård ejerlag, Dybbøl sogn, 
var ikke registreret i Nationalmuseets sog
nebeskrivelse.
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den flade bakketop antydede, at her skulle 
være et fortidsminde at udgrave.

En prøvegravning i bakkens vestlige par
ti bragte imidlertid så meget for dagen, at 
en større undersøgelse måtte iværksættes. 
Denne fandt sted i juni-juli 1979.2)

Straks efter maskinel afrømning af plø- 
jelaget var det klart, at der ikke noget sted 
var bevaret højfyld. Ej heller var der det 
mindste spor at konstatere efter noget dys
sekammer. Umiddelbart under pløjelaget 
fandtes gulbrunt undergrundsler, og i den 
afrensede undergrundsflade fremtrådte 
straks det tydelige spor efter en funda
mentgrøft, der udgjorde hovedkomponen
ten i et tilnærmet trapezformet anlæg. An
læggets længdeakse var orienteret omtrent 
øst-vest, og den samlede længde var 27,10 
m, mens den største bredde - 5,25 m - 
fandtes lidt øst for midten af anlægget. 
Dette havde en næsten retlinet afslutning 
mod øst, hvor bredden var 4,95 m. Bredden 
af anlæggets vestlige del kan sættes til 3,75 
m, målt umiddelbart øst for den omtrent 
halvcirkelformede vestafslutning.

Grøftens dimensioner udviste stor varia
tion: bredden svingede mellem 0,10 m og 
1,05 m, mens dybden svingede mellem 
0,04 m og 0,70 m. Denne store variation 
kan kun til en vis grad være oprindelig. 
Sådan som anlægget har ligget, »ridende«

2) Udgravningen foretoges af forf. for Fred
ningsstyrelsens 5. kontor og bekostedes af 
Sønderborg kommune. En tak for godt 
samarbejde rettes til lodsejeren, Jørn Erik 
Rasmussen, til ingeniør Nissen, Sønder
borg kommunes tekniske forvaltning, til In
geniør Grosell, Jysk Motorvejskontor, samt 
til udgravningens deltagere, stud, mag.’er- 
ne Jesper Hansen, Palle Kneis, Chr. Vem- 
ming Hansen og Jens Nyberg, alle fra Kø
benhavns Universitet. Som udgravningsas
sistenter fungerede Chr. Vemming Han
sen, afløst af Jens Nyberg. Materialet fra 
udgravningen opbevares på Haderslev Mu
seum, journ. nr. 1126.

over bakketoppen, har pløjning nødvendig
vis ødelagt mere centralt i anlægget end 
perifert. Svarende hertil var grøften abso
lut mindst markant i den midterste del af 
anlægget; her havde især den nordlige lang
side ringe bredde og dybde. Generelt tiltog 
grøftdimensionerne i langsiderne fra vest 
mod øst indtil østafslutningen, hvor de stør
ste dimensioner forekom.

Grøftens tværsnit varierede kun lidt: 
kanterne ret stejlt nedskåret og bunden 
svagt rundet eller stedvis næsten flad. I 
længdesnit var bunden klart flad, omend 
lidt ujævn. Der kunne ikke påvises direkte 
spor efter stolper til trods for, at hele grøf
ten blev omhyggeligt undersøgt netop med 
henblik på stolpespor.

Grøften indeholdt et betydeligt antal 
marksten, mest hovedstore. Mindre sten 
forekom især i grøftens vestlige del, større 
sten fandtes overvejende i grøftens østlige 
del. Stenene i anlæggets langsider syntes 
flere steder at være fordelt i grupper med 
indbyrdes afstand varierende omkring 1 m. 
Største stenkoncentration fandtes i anlæg
gets brede og dybe østafslutning. Her fore
kom stenene næsten udelukkende i grøf
tens ene side, mens stenene i den øvrige del 
af grøften kunne findes i hele grøftbred
den. I grøftens østlige afsnit fandtes der 
kun sten i grøftens øverste %, hvorimod der 
i resten af grøften kunne findes sten fra top 
til bund. Grøftens fyldmateriale ud over 
sten var for det meste gråligt humøst san
det ler med trækulpartikler, men stedvis 
var fylden blot omlejret gulligt til brunligt 
undergrundsmateriale. Denne sidstnævnte 
sammensætning af fylden var enkelte ste
der årsag til problemer med at konstatere 
grøftbredden nøjagtigt, men i længdesnit 
viste grøften sig overalt at være til stede 
med fuld sikkerhed.

3-4 m øst for vestafslutningen fandtes et 
nord-syd-orienteret fyldskifte, som ved 
nærmere undersøgelse opløstes i en regulær 
grube (med største mål 1,6x1,3x0,53 m) og
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Østlige del af Surløkke-anlægget. Udgravningsfoto.

to »udløbere« fra den ovenfor omtalte »ho
vedgrøft«. Det indbyrdes forhold mellem 
hovedgrøft, udløbere og gruppe kunne ikke 
afgøres med absolut sikkerhed, men i ud
gravningssituationen forekom det mest 
sandsynligt, at udløberne skulle opfattes 
som rester af en oprindelig vestafslutning 
- forstyrret ved nedgravning af gruben. 
Svarende til denne opfattelse adskilte de 
vestlige 3,5 m af det samlede anlæg sig 
klart fra resten ved at være smallere med 
3,90 m som maximal bredde sammenlignet 
med 4,5 m som minimal bredde for resten 
af anlægget. Disse vestligste 3,5 m viste 
også systematisk mindre grøftbredde og et 
mindre indhold af sten end resten af anlæg
get.

Der er således forhold, som taler for at 
opfatte dette vestligste afsnit af anlægget 
som et senere tilføjet appendix. Gruben må 
tilhøre det samlede anlæg at dømme efter 
grubens placering omtrent i anlæggets 
midterakse.

Fundmaterialet fra anlægget var ret be
skedent i omfang. Af helt overskyggende 
betydning er det næsten intakte lerkar, som 
fandtes med bunden opad; det blev fundet 
et lille stykke nede i grøftens østlige del, 
som i øvrigt kun indeholdt 6 flintafslag, 
hvoraf 1 stammede fra en sleben økse. I 
langsiderne af anlægget fra østafslutning 
til grøftudløberne blev fundet 1 ornamen
teret og 2 uornamenterede lerkarskår samt 
17 flintafslag, hvoraf 1 hidrørte fra en sle-
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Vestlige del af Surløk- 
ke-anlægget. Udgrav
ningsfoto.

ben økse. I grøftudløberne fandtes 1 orna
menteret lerkarskår, og i den appendix- 
agtige vestlige del af grøften fandtes 2 or
namenterede lerkarskår. Fundmaterialet 
fra gruben omfatter 3 ornamenterede og 6 
uornamenterede lerkarskår samt 48 flintaf
slag, deraf 2 fra slebne redskaber. Endelig 
fandtes i det usikre overgangsområde mel
lem grube og grøftudløbere 4 flintafslag. 
Til det samlede fundmateriale hører end
videre 7 stk. ildskørnet flint og 17 stk. rød
brændt ler.

Anlæggets datering fremgår af lerkarret 
fra grøftens østlige del. Dette tragtbæger 
med lodret bugafstribning tilhører en sene
re del af yngre stenalders første hovedaf
snit, tidligneolitisk tid.3) Intet i det øvrige

3) Da den traditionelle kronologiske finindde
ling af tidligneolitisk tid er under revision, 
er keramikken ikke dateret nøjere i nærvæ
rende artikel. SmL T. Madsen: Earthen 
Long Barrows and Timber Structures - As- 

fundmateriale modsiger denne datering; på 
sin vis støttes dateringen af de øvrige orna
menterede lerkarskår, som alle er bugskår 
med lodret afstribning svarende til orna
mentikken på nævnte tragtbæger. Dette ty
der atter på, at der ikke er nogen større 
tidsforskel mellem anlæggets hovedgrøft, 
gruben og appendix-grøften.

Medens der kendes mange lerkar, som 
ret nøje svarer til tragtbægeret4), er der ik
ke mange anlæg, der kommer på tale som 
paralleller til Surløkke 3. Faktisk er en 
grøft, som tegner et langstrakt trapezfor- 
met omrids, kun kendt fra tre andre danske

pects of Early Neolithic Mortuary Practice 
in Denmark, Proceedings of the Prehistoric 
Society, Vol. 45, 1979, pp. 301-320.

4) Lerkarret tilhører tragtbægerkulturens 
syddanske megalitiske gruppe, jfr. C. J. 
Becker: Mosefundne Lerkar fra Yngre 
Stenalder, Aarbøger for nordisk Oldkyn- 
dighed og Historie 1947, pp. 151 ff.
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Eksempel på længdesnit 
i grøften. Ud gravnings fo
to.

udgravninger. Disse er alle gennemført og 
publiceret (eller dog omtalt) inden for de 
allerseneste år. Og kun een af disse udgrav
ninger giver virkelig indsigt i, hvilket an
læg den trapezformede grøft egentlig er en 
rest af.

I 1975 undersøgtes ved Teglværksgår
den5) ved Varde et trapezformet grøftan
læg, som var dækket af en antagelig senere 
rund gravhøj. Anlægget var ca. 14 m langt, 
og bredden var omkring 4 m i bredeste en
de, ca. 2 m i smalleste ende. Grøftforløbet 
var afrundet i begge ender af anlægget. 
Grøften var gennemgående 0,60 m dyb og 
0,60-0,80 m bred undtagen i den bredeste 
ende, hvor grøften var ca. 1,60 m bred og 
indtil 1,20 m dyb. I grøften påvistes spor 
efter stolper med diameter 0,20-0,30 m.

5) O. Faber: Hus eller grav? - et anlæg fra 
yngre stenalder ved Varde, Mark og Mont
re 1976, pp. 5-11.

Stolperne havde stået med en indbyrdes 
afstand på 0,10-0,20 m. Grøften indeholdt 
kun få og spredte sten. Grøftanlægget in
deholdt ingen sikker påviselig grav, men 
dateredes til en senere del af tidligneolitisk 
tid gennem fund af lerkarfragmenter i 
grøftens bredeste og dybeste del.

Omtrent samtidig udgravedes i Harre- 
by6) mellem Ribe og Gram et trapezformet 
anlæg, ca. 18.5 m langt og ca. 2.9 bredt i 
den retlinede bredeste ende, ca. 1.6 m 
bredt i den smalleste afrundede ende. An
lægget fandtes under en klart yngre grav
høj. Grøftens bredde var 0.50-0.60 m, og 
dybden varierede mellem 0.20 og 0.95 m. 
I anlæggets østlige halvdel fandtes spredte 
sten i grøftfylden samt spor efter stolper 
med diameter 0.25-0.35 m. Derefter fulgte 
et ca. 6 m langt afsnit af anlægget, hvor 
grøften var næsten kompakt fyldt med

6) FL Rieck: En halv meter høj. Nordslesvigske
Museer 9, 1982.
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sten. Endelig var den vestligste, ca. 4 m 
lange del af anlægget karakteriseret ved, at 
grøften var så godt som stenfri og kun in
deholdende ganske få stolpespor. Der kun
ne ikke påvises en grav i forbindelse med 
anlægget, som kun med en vis usikkerhed 
kan dateres ved hjælp af lerkarskår fundet 
i grøften og på undergrundsfladen ved si
den af anlægget. Disse uornamenterede 
skår dateres til en ikke nøjere bestemt del 
af tidligneolitisk tid.

I øvrigt er det interessant at bemærke, at 
den appendix-agtige tilføjelse, som konsta
teredes ved Surløkke-anlæggets smalleste 
ende, også synes at være til stede ved Har- 
reby-anlæggets smalleste ende.

Endelig udgravedes så i 1977-78 en lang
høj ved Bygholm7) ved Horsens. Her viste

7) P. Rønne: Tidligneolitiske jordgrave og et 
megalitanlæg ved Horsens, Antikvariske 
Studier 2, 1978, pp. 213-214. Samme: Høj 
over høj, Skalk 1979, nr. 5, p. 3-8. T. Mad
sen, anf. arb. 1979 (jfr. note 3). Udgraveren, 
Preben Rønne, takkes for supplerende oplys
ninger.

det sig, at en 75 m lang og 18 m bred lang
dysse med dobbelt randstenskæde og spor 
efter et stort fjernet stenkammer fra yngre 
stenalders mellemste afsnit (mellemneoli- 
tisk tid) dækkede over en ældre langhøj. 
Denne sidstnævnte høj, der var omsat med 
ikke særlig store randsten, var opkastet 
over to grave og tre huslignende konstruk
tioner - altsammen indgærdet af en 0.50 m 
bred og 0.10-0.70 m dyb grøft med stolpe
huller i bunden. Der var ingen særlig for
øgelse af grøftbredden og -dybden i anlæg
gets bredeste ende. Dette ca. 60 m lange 
anlæg var klart trapezformet: bredden var 
ca. 4 m i den retlinede smalende og ca. 13 
m i den let buede bredeste ende. Det sam
lede gravanlæg dateres af keramikfund til 
den senere del af tidligneolitisk tid. Det vil 
føre for vidt at komme ind på detailbeskri
velser og tolkningsmuligheder for grave og 
stolpekonstruktioner i højens indre, bl.a. 
fordi undersøgelsen endnu ikke foreligger 
fuldt publiceret. Her er det tilstrækkeligt 
at fremhæve Bygholm-anlæggets eentydige 
karakter af gravhøj samt stolpegrøftens

Lerkarret in situ i grøf
tens østligste del. Ud
gravningsfoto.
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De 4 danske tidligneolotiske anlæg med trapezformet hegnsgrøft. A: Bygholm, B: Surløkke, C: 
Harreby, D: Teglværksgården (A, C, D: efter T. Madsen 1979; B: tegn. N. Sterum).

trapezformede omrids, hvilket sidstnævnte 
direkte sammenknytter Bygholm, Tegl
værksgården, Harreby og Surløkke. På 
baggrund af de to førstnævnte af disse an
læg forekommer det meget sandsynligt, at 
grøften også i de to sidstnævnte anlæg har 
haft lodretstillede stolper.

Det kan naturligvis diskuteres, hvor stor 
en grad af sandsynlighed, der måtte være 
for at de tre af anlæggene oprindeligt har 
rummet grave dækket af langhøj i lighed 
med det fjerde anlæg, Bygholm. Ikke 
mindst er det svært at forklare, at der ved

undersøgelsen af Harreby og Teglværks
gården ikke påvistes grav eller høj i forbin
delse med grøftanlægget, når anlæggene i 
begge tilfælde var bevarede under senere 
høje. At Surløkke-anlægget ved undersø
gelsen også manglede både grav og høj for
klares helt acceptabelt med den vidt frem
skredne nedpløjning. For øvrigt antyder 
den tidligere nævnte beskrivelse af Sur- 
løkke-lokaliteten som »en stor anseelig høj 
med dyssekammer«, at der har været en 
sekundær, mellemneolitisk højfase - akku
rat som ved Bygholm-højen.
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Betragtes de fire anlægs dimensioner og 
proportioner, ses der nok at være visse for
skelle. Dog er disse ikke større, end at an
læggene må siges at have samme langstrak
te trapezform8). Afgørende er imidlertid, 
at Bygholm-fundet frembyder det eneste 
relevante danske 9) sammenligningsgrund
lag for de isolerede grøfter i de øvrige tre 
anlæg. Ud fra denne betragtning kan der

8) I modsætning hertil er gravhøje med rekt
angulært grøftanlæg påvist i Troelstrup ved 
Ålestrup (P. Kjærum: En langhøjs til
blivelse, Antikvariske Studier tilegnet 
Knud Thorvildsen, 1977, pp. 19-26) og i 
Toftum ved Horsens (T. Madsen, anf. arb. 
1979, jfr. note 3).

9) Højdækkede trapezformede grøftanlæg, of
test med indgangsparti, kendes fra de bri
tiske øer (P. Ashbee: The Earthen Long 
Barrow in Britain, London 1970). Tidlig- 
neolitiske hustomter, som i øvrigt ikke be
røres i nærværende artikel, forekommer 
med trapezformet væggrøft forskellige ste
der i nordeuropæiske lavlandsområder, 
bl.a. især i Polen (M. Alistair: Enviromen- 
tal adaption and structural design in ax- 
ially-pitched longhouses from Neolithic 
Europe. World Archaelogy, Vol. 13, 1981, 
pp. 101-121).

næppe være tvivl om, at grøfterne i alle 
anlæggene har haft den funktion, som 
fremgår af Bygholm-fundet: en midlertidig 
stolpeindhegning af et gravområde i en før
ste fase af en eller flere gravlægninger, 
hvor rituelle handlinger har udfoldet sig 
som led i en tidsbegrænset kontakt mellem 
døde og efterlevende. I en senere fase må 
man forestille sig nedrivning (eventuelt af
brænding) af gravområdets trækonstruk
tioner og en afsluttende tildækning af om
rådet med en høj (samt eventuel omsæt
ning af højen med randsten).

Som en sidste rest af en langhøj må Sur- 
løkke-anlægget betragtes, og sammen med 
de tre andre anlæg med trapezformet grøft 
synes Surløkke-udgravningen at give basis 
for at tale om, at der i løbet af ganske få år 
er fremkommet en variant blandt langhø
jene fra tidligneolitisk tid10) med den tra
pezformede hegnsgrøft som et grundtræk i 
planløsningen.

10) T. Madsen, anf. arb. 1979 (jfr. note 3) ud
gør en samlet oversigt, der kan suppleres 
med Chr. Fischer: Brenkroggård - en lang- 
høj/langdysse ved Salten i Midtjylland, 
Antikvariske Studier 4, 1980, pp. 23-30).

TragtbægereV fra S ur løkke-anlægget (Tegn. H. H. Rathje)
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Da den røde hane gol i Vejstruprød 
1708

Af PETER KR. IVERSEN

Den store brand i Vejstruprød i 1708 ud
slettede næsten det lille landsbysamfund, 
men den gav anledning til overvejelser om 
oprettelsen af den første brandkasse for 
landdistrikterne i Sønderjylland, skriver 
fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversen, Åben
rå.

Tirsdag den 9. oktober 1708 var bønderne 
fra Vejstruprød i Vejstrup sogn, Tyrstrup 
herred, forsamlet på herredstinget i Aller 
for at blive afhørt i anledning af nogle 
vildttyverier. Under retsforhandlingerne 
indløb der meddelelse om, at der var ud
brudt brand derhjemme i Vejstruprød. Tin
get blev straks afbrudt, og de kongelige 
fogder ilede skyndsomt sammen med ting
folkene til brandstedet for at begrænse 
branden så meget som muligt. Den var op
stået hos den lille gårdmand Paul Søren
sen, hvis tjenestepige havde villet presse 
noget »Hampf-Flachs«, måske en blanding 
af hamp og hør ind i bageovnen - hvad 
enten det nu har været for at tørre det eller 
for at varme ovnen op dermed. Men i hvert 
fald opstod der så store flammer herved, at 
der gik ild i huset, og da der uheldigvis var 
stærk blæst, sprang ilden i løbet af kort tid 
fra den ene stråtækte bygning i byen til den 
anden. Alle redningsforsøg var forgæves og 
ialt otte bøndergårde, et toftebol, det vil 
sige en mellemting mellem en gård og et 
landbol, to landbol, som husmandsbrugene 
hed i Haderslev amt, og to aftægtshuse 
blev luernes rov.

Beretningen om denne katastrofe findes 
i et tingsvidne, der er dateret den 16. okto
ber 1708, og som bærer påtegning om, at 
det er skrevet på slet (ustemplet) papir på 

grund af armod. I dette tingsvidne er 
brandskaden opgjort ejendom for ejendom.

Hos Paul Sørensen, hvor branden op
stod, brændte en halv ottings fæstegård og 
et toftebol, ialt 12 fag stuehus og 18 fag 
stald og lade. Endvidere blev hele den ind
avlede hø- og kornhøst samt tre vogne, en 
plov og to harver flammernes bytte. Af be
sætningen omkom to kalve og seks gæs. 
Reddet blev kun sengetøjet til tre senge og 
de klæder, »de have på livet«.

Paul Sørensens broder Jens, som var tje
nestekarl hos ham, mistede alt, hvad han 
ejede.

Hos Hans Olufsen, som havde en fæste
gård på % plov, altså en stor gård, brændte 
19 fag lade og syv fag tørvelade m.v., hele 
den indavlede hø- og kornhøst samt en 
vogn. Her undgik det 12 fag store stuehus 
og en del af stald- og ladebygningerne 
flammerne. Dette kan tyde på, at bygnin
gerne ikke har været sammenbygget.

Hos Hans Jespersen, som havde en fæ
stegård på Vi plovs størrelse, brændte 16 
fag stuehus, 13 fag lade og hele høsten. 
Endvidere brændte det til gården hørende 
aftægtshus på fire fag samt alt inventar, 
hvoraf særskilt nævnes en plov, to harver, 
to slæder, en seng, to kister, hvoraf den ene 
var fyldt med linned, og fem skrin.

Anders Johansen havde en fæstegård på 
9/32 plov og hele gården nedbrændte, 
nemlig 11 fag stuehus »med 2 fag derved 
udbygt«, 20 fag lade og et aftægtshus på 8 
fag. Desuden brændte hele høsten og af 
brændt inventar nævnes fire vogne, en plov 
og tre harver, to kister med linned og klæ
der, en kiste med korn, en seng »samt alt 
det øvrige boskab i huset«. Anders Johan
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sen synes at have været velsitueret, i hvert 
fald i sammenligning med så mange andre 
af den tids bønder i Haderslev amt. Han 
havde således ingen landgilde- og kontribu- 
tionsrestancer, hvad ellers var det alminde
lige. Han havde dog en privat gæld på 65 
rigsdaler.

Den største gårdmand blandt de brand
lidte var selvejerbonden Hans Grevsen el
ler Gregersen, som i jordebogen var ansat 
til % plov. Hos ham brændte 14 fag stue
hus, 30 fag lade og 8 fag vognhus; endvi
dere hele høsten, to vogne, to plove, tre 
harver, to kister med klæder og linned samt 
tre senge. Selv om han var selvejer, synes 
hans økonomiske forhold ikke at have væ
ret så gode som Anders Johansens, idet han 
foruden en privatgæld på 67 rigsdaler hav
de afgiftsrestancer på knap 96 rigsdaler.

Truels Michelsen var ligeledes selvejer 
af en halvgård på 11/16 plov. Hos ham 
brændte 14 fag stuehus og 33 fag lade, 
hvortil kom høsten, fire vogne, to plove, tre 
harver, to senge, en kiste og to skrin »samt 
alt det øvrige boskab i huset«, herunder en 
brændevinskedel.

Hos Jens Hansen, som havde en halv fæ
stegård på en halv plov, brændte 10 fag 
stuehus og 10 fag lade med den indbjærge
de høst, 4 fag bagehus, en seng, en kiste og 
alt det øvrige husgeråd. Det er interessant 
at bemærke, at der her særskilt nævnes et 
bagehus. Sådanne blev ellers først almin
delige på et senere tidspunkt.

Selvejerbonden Jes Knudsen, som havde 
Vi otting jord, mistede 13 fag stuehus, 23 
fag lade med hele høsten, tre vogne, en 
plov, to harver, en seng, en kiste, et skrin og 
hele det øvrige husgeråd.

Hos landbolsmand, det vil sige husmand 
Michel Hansen brændte 10 fag stuehus og 
8 fag lade med høsten samt et linnedskrin 
og alt andet husgeråd.

Og endelig mistede landbolsmand Søren 
Fries otte fag stuehus og fire fag lade med 
hø og korn, en kiste og to skrin med klæder 

og linned samt alt andet husgeråd.
Fortegnelserne over det brændte inven

tar er ret summariske, men er dog interes
sante derved, at de giver oplysninger om en 
del af arbejdsredskaberne. Man lægger så
ledes mærke til, at der på flere af gårdene 
fandtes mere end en plov og flere harver. 
Endvidere var der helt op til fire vogne. For 
bygningernes vedkommende kunne man jo 
nok have ønsket sig oplyst, om de var bul
huse eller opført af bindingsværk. Det har 
sikkert været en blanding. Held i uheld var 
det, at kreaturer og heste endnu ikke var 
på stald og således undgik at omkomme i 
flammerne.

På denne tid var der af kong Frederik IV 
nedsat en kommission til at undersøge bøn
dernes økonomiske forhold i Haderslev 
amt. Kommissionen bestod af amtmand 
Knud Juel og kancelliassessor Alexander 
Thilemann von Heespen. Det faldt derfor 
meget naturligt for rentekammeret at lade 
de to kommissærer undersøge forholdene 
omkring branden i Vejstruprød nærmere, 
og takket være denne undersøgelse er net
op forannævnte oplysninger om branden 
bevaret, idet Tyrstrup herreds tingbog som 
de fleste andre sønderjyske tingbøger for
ud for 1713 er gået tabt.

De to herrer fik overladt tingsvidnet af 
16. oktober 1708, og det er bevaret i kom
missionens arkiv. De undersøgte forholde
ne på stedet og kunne derefter oplyse, at da 
hele høsten var brændt, havde de skadelid
te beboere hverken brød- eller sædekorn, 
og de stillede derfor i deres indberetning til 
rentekammeret forslag om, at der veder
lagsfrit fra de kongelige skove skulle stilles 
noget træ til rådighed ved genopførelsen af 
de nedbrændte bygninger. Endvidere ind
stillede de, at der skulle tilstås de brandlid
te nogle års frihed for betaling af landgilde 
og kontribution samt for betaling af afdra
gene på de af kommissionen netop ned- 
skrevne restancer. Denne eftergivelse blev 
for samtlige brandlidte beregnet til knap 
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670 rigsdaler, hvilket efter den tids forhold 
var en ganske anselig sum.

Rentekammeret tog på grundlag af de ti 
kommissærers indberetning stilling til hver 
enkelt af de brandlidte og bevilgede dem 
foruden to års eftergivelse af afgifterne en 
reduktion af de i forvejen af kommissionen 
nedskrevne restancer. Endvidere blev der 
specificeret, hvor meget træ hver enkelt 
kunne få fra de kongelige skove til genop
førelsen af bygningerne m.v.

Anders Johansen, der blev skildret som 
den dygtigste af bønderne, fik til genop
bygningen af sin gård fri udvisning af træ 
til seks fag stuehus og seks fag lade; dertil 
fik han til fremstilling af en ny plov og en 
ny vogn udvist en bøg. Paul Sørensen fik til 
opførelse af sit toftebol fri udvisning af 
lægter og stolper i Tapsore skov til fire fag 
hus. Hans Olufsen, hvis stuehus ikke var 
brændt, fik lægter og stolper til genopførel
se af seks fag lade og en bøg til plov og 
vogne. Hans Jespersen fik fri udvisning til 
seks fag stuehus og seks fag lade samt en 
bøg til plov- og vogntræ. Hans Gregersen 
og Søren Hansen, som var selvejere, fik til
ladelse til at tage så meget træ i deres egne 
skovparter, som de behøvede til genopbyg
ningen af deres gårde, medens selvejer Jes 
Knudsen, som kun havde ringe skov, skulle 
have udvist træ i de kongelige skove til fire 
fag stuehus. De to landbolsmænd Michel 
Hansen og Søren Fries, som ikke havde an
den jord end deres kålgårde, fik derimod 
ikke bevilget træ til genopførelsen af deres 
huse - en efter vor tids tankegang lidt ejen
dommelig afgørelse. Det, at der bevilges 
lægter og stolper til genopførelsen af byg
ningerne, må vel indicere, at disse er blevet 
opført som bindingsværk.

Det var kun den mest nødtørftige hjælp, 
som blev bevilget fra det offentliges side til 
de brandlidte i Vejstruprød, men her var 
de i samme båd som deres lidelsesfæller 
andetsteds. Der fandtes på den tid ingen 
regulær brandforsikring, hist og her dog 

måske nogle små lokalt afgrænsede brand
gilder. Der blev dog normalt ydet nogen 
hjælp fra naboer og bekendte. Også fra na
bobyer kunne der rækkes en hjælpende 
hånd ved indsamling i kirkerne.

De to kommissærer, amtmand Juel og 
kancelliassessor Thilemann von Heespen 
fandt imidlertid meget naturligt efter 
brandkatastrofen i Vejstruprød anledning 
til at foreslå rentekammeret, at der blev 
oprettet et »ordentligt« brandgilde i Ha
derslev amt, således at skaderne ved frem
tidige lignende ulykker kunne erstattes ved 
et tåleligt bidrag fra gildebrødrene. Heref
ter skulle det så kunne undgås, at kongen 
led skade ved reduktion i skatter og afgif
ter ved sådanne ulykker. Denne tanke blev 
overordentligt positivt modtaget i rente
kammeret, som i sin forestilling overfor 
kongen indstillede, at amtmanden i Ha
derslev fik befaling til at oprette et brand
gilde der efter samme mønster, som sådan
ne forefandtes i de holstenske amter, og 
kongen resolverede, at amtmanden skulle 
beordres dertil.

Imidlertid var der så meget andet at 
tænke på i disse krigsår, og det tog sin tid 
med at få brandgilder oprettet. De få pri
vate kunne først fra 1738 og følgende år 
afløses af amtsbrandgilder. Da det ofte 
faldt et enkelt amt vanskeligt at udrede 
erstatningerne ved større brande, oprette
des 1758 en fælles slesvig-holstensk brand
kasse for landdistrikterne. Forsikringsregi
strene fra denne kasse er bevaret fra de 
sidste årtier af 1700-tallet og ligger på 
Landesarchiv på Gottorp. Det er ganske 
interessant at have i erindringen, at de før
ste tanker om oprettelsen af en brandkasse 
for landdistrikterne i Sønderjylland dukke
de frem efter ulykken i Vejstruprød 1708.

Kilder: Rentekammeret, tyske afd. Den haders- 
levske undersøgelseskommission og resolutions
protokol E,foL 522 ff.
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Afstemningsdagen i Brøns
Af HANS BEIER

På 50-årsdagen for afstemningen i I Zone 
talte fhv. forpagter Hans Beier, Jægers
pris, i forsamlingshuset i Brøns, og han 
sagde blandt andet:

Om det var dagen før eller to dage før den 
10. februar, husker jeg ikke mere; jeg gik 
hjemme på en af vore græsmarker, der 
grænsede op til banen, så så jeg der kom et 
tog nord fra og lokomotivets skorsten var 
udstyret med et rødt og hvidt bånd, et syn 
jeg aldrig før i min levetid havde oplevet 
syd for grænsen. Jeg sagde til mig selv, det 
må da være et dansk tog. Jeg blev i den 
grad betaget af dette syn et par hundrede 
meter borte, at jeg tog mit lommetørklæde 
og vinkede. Få sekunder senere blev der 
vinket fra alle togets vinduer. En herlig 
oplevelse.

☆

Den næste oplevelse fik jeg også i forbin
delse med banen. Jeg havde fået at vide, 
hvornår det næste tog fra Danmark kunne 
ventes, så jeg gik ned på banegården for at 
være med på nærmeste hold. Der traf jeg 
den gamle hædersmand Svend Højbjerg, 
en af danskhedens trofaste støtter i Brøns; 
jeg spurgte ham, om han ventede gæster. 
Ja, det gør jeg, siger han. Min bror fra 
Brønderslev kommer.

Ved togets ankomst stiger den ventede 
bror ud og råber glad: »Godaw Svend!« Og 
Svend genhilser begribeligvis, men med 
ordene: »Hvem er Du, jeg kan nok se, jeg 
har set dig før, men lige nu erindrer jeg 
ikke, hvem du er.« »Kan du ikke se, det er 
din egen bror, der er kommet for at stem
me dig og Sønderjylland hjem til Danmark 
den 10. februar?« Og så var gensynsglæden 
en kendsgerning.

Svend Højbjerg sad samtidig med min 
far i kachotten i Flensborg hele sommeren 
1915 også mistænkt for højforræderi. Han 
led meget i de måneder, for han havde ikke 
fundet ud af at bestikke en af fængslets 
personale til at besørge lidt ekstraforplej- 
ning og Flensborg Avis. Han nøjedes med 
den næringsfattige fangekost, der var den 
gængse.

☆

Selve afstemningsdagen har I læst om. Det 
var med kuling og kolde ilinger med hagl 
og regn.

Alle flagene gik til tops. Vort flag der
hjemme stammede fra før 1864, så det blev 
slidt op i løbet af ca. et kvarter, og der var 
mange andre gamle flag, der gik til. Ty
skerne svarede: Der kan I se, selv Jeres flag 
du’r ikke. Men vi havde alle nye til at af
løse de gamle udslidte med. Efter at det 
havde blæst kraftigt i nogle timer, faldt 
nogle af de tyske også ned, og dem var der 
ingen afløsere til.

Afstemningsresultaterne fra hele 1. zone 
blev meddelt her. Der var komsammen her 
i huset, der var stuvende fuldt med festgla
de brønsere og tilrejsende afstemningsgæ
ster.

Frank, der stod for Brøns Postekspedi
tion, kom med afstemningsresultaterne i 
den rækkefølge, de meddeltes pr. telefon til 
hans kontor, der lå mindre *end 100 m 
borte.

Som aftenen skred frem og tendensen 
for afstemningsresultatet var umiskende
ligt for Danmark, så sang man, så det var 
en lyst. Mange bad om ordet, og mage til 
fest har der aldrig været i Brøns.
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Klein: Postvogn

Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
Fra Slesvig til Flensborg 1786
AF TORBEN GLAHN

En af dem hof revolutionen 1784 gik ud 
over var kammerherre August Hennings, 
der netop var udset til en betydningsfuld 
gesandtskabspost, men nu måtte finde sig 
i en slags forvisning til en ganske ligegyl
digstilling som kommerceintendant i Her
tugdømmerne. (I parentes bemærket kan 
nævnes, at han i sit tidsskrift: Genius der 
Zeit, angreb selve Goethe, der hævnede sig 
ved at indføre ham som »ci-de-vant Genius 
der Zeit« i Walpurgisnachttraum i 
»Faust«). Hans »rejseiagttagelser« er 
trykt i »Minerva« 1786-87, hvorfra over
bibliotekar Torben Glahn, København, 
har hentet følgende:

Jeg forlod Slesvig den 14. Julii. Dagen var 
temmelig bliid, men dog kiølig. En saadan 
skarp Luft i den bedste Sommermaaned 
giør det nordiske Clima meget ubehage
ligt. ... For Resten er Veien fra Slesvig til 
Flensborg meget moersom, paa nogle He
der nær. Med de større Skove, man kiører 

igiennem, afvexle smaae Krat ved søerne, 
som speile sig saa tætte og rundede i vand
standens Gienskin, at aldrig nogen øxe sy
nes at have rørt dem. Smaa Strømme ud
gyde sig igiennem Enge, eller ved Lands
byer; dog ere de sidste meget sieldne. Naar 
jeg undtager nogle enkelte Huse, for det 
meste vertshuse, kommer man kun tæt for
bi to Byer, som formodentlig høre til Flens
borg Amt. De store Hedestrækninger, de 
vidtløftige og forsømte Skove, og Lands
byernes Sieldenhed bevise, at Landet er 
meget lidt folkeriigt. ...

Landeveien vilde være meget ond at kø
re for Sandets Skyld, naar den ikke ved 
Amtmændenes Omhue var tykt belagt med 
Lyng. Denne lette, og for Bønderne lidet 
trykkende Maade at forbedre Veiene paa, 
er opkommet ved Embedsmændenes egen 
Aarvaagenhed, og først siden anbefalet i en 
kongelig Anordning. ...

Imedens jeg altsaa rullede blødt over 
Sandet, velsignede jeg ofte i Tankerne de
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Mænds Minde, som jeg havde at takke for 
min hurtige Fart. ...

Flensborg Bye giver ved sin mærkelige 
Beliggenhed Øiet et smukt Billede, naar 
man fra de omliggende Høie seer Strøm
men, der gaaer fra Søen dybt ind i Landet, 
og danner en yndig Dal. Et temmelig Antal 
Skibe opliver denne Canal, der udvider sig 
alt, som Øiet følger den, skiøndt den aldrig 
bliver til Hav. En smuk Situation er imid
lertid meget forskiellig fra en behagelig 
Egn.

Slesvig forlener begge Dele i en høi 
Grad. Slifloden, eller rettere den indløben
de Havbugt, der sluger Strømmen ved sit 
Udspring, danner overalt maleriske Sce
ner, og de omliggende Skove giøre Egnen 
meget indtagende. Kun Skade, at Skovene 

ere for en Deel meget medtagne, og alle 
saa uveisomme, at man hverken til Hest 
eller Vogns kan besøge dem med Fornøjel
se. Dog er der ogsaa ikke langt fra Flens
borgs meget smukke Landegne. En halv 
Miil derfra er der Skove, og i een af dem 
et stort Kobberværk, som jeg ikke havde 
Tid og Leilighed til at besee. Overalt var 
mit Ophold for kort til at lære at kende 
Byen Flensborg saa nøie, som en Reisende 
maa ønske, der frydes ved en rig Handels
stad, hvor Indbyggernes Rigdom er en Føl
ge af egen Virksomhed, som altsaa har 
Anstrøget af endnu ved Luxus ufordærve
de Sæder. Jeg fik tillige at vide, at her er 
for nylig anlagt en Seildugs-Fabrik paa 17 
Stole, og at der skal anlægges endnu een 
paa 30.

Sagen om navnet på vognen
Ved POUL ANDERSEN

Gårdejer Hans Jørgensen, Lundsgård, 
Vilsbæk (1861-1954) var under fremmed- 
herredømmet en mand, der klart viste sit 
danske sindelag og stejlt stod på sin ret 
uden at lade sig skræmme af myndighe
derne.

Blandt nogle papirer, Gråsten lokalhi
storiske arkiv har modtaget fra hans dat
ter overlærer, tidligere vandrelærerinde 
Anna Jørgensen, Kværs, fandtes nogle be
retninger nedskrevet af Hans Jørgensen, 
om hans »fejder« med de tyske myndighe
der. Her gengives en, som Hans Jørgensen 
har kaldt »Sagen om navnet på vognen«.

Sønderjysk Månedsskrift bragte i maj 
1982 en beretning om en retssag om en 
bagatel på een mark. I Hans Jørgensens 
tilfælde drejer det sig om to mark og en 

sag, der passerede by-, amts-, lands-, rigs- 
og kammerret før den kunne afsluttes med 
frifindelse. Det er Poul Andersen, Rinke
næs, der har fundet sagen frem.

I året 1902 blev der af de tyske myndighe
der udstedt en lov, hvorefter enhver, som 
kom med et køretøj på offentlig vej, skulle 
have navn og bynavn påtegnet på vognens 
venstre side med 10 cm store bogstaver.

En dag jeg gik og pløjede, kom min nabo 
- født angelboer og tysksindet - og spurg
te, om jeg også ville have navn på min 
vogn. Hertil svarede jeg: »Ja, hvis det er 
lov, skal jeg også have det.« På hans 
spørgsmål hvorledes jeg ville have det, sva
rede jeg: »Som loven byder.« Navnet blev 
påtegnet, og så tænkte jeg ikke mere på 
den sag.
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Amtsforstanderens falkeblik
En dag i begyndelsen af marts 1903 kørte 
jeg på gaden i Kliplev forbi amtsforstan
derkontoret, hvor gendarmen netop be
fandt sig, og amtsforstander Prahl sagde 
da til gendarmen: »Der kører Hans Jørgen
sen, han må noteres. Navnet er ikke for
skriftsmæssig på vognen.« Gendarmen no
terede mig så og overrakte det til amtsfor
standeren, som efter et par dages forløb 
skriftligt gav mig en bøde på fem mark.

Efter et par dage sendte jeg skrivelsen 
tilbage med den bemærkning, at min amts
forstander boede i Holbøl, og at jeg ikke 
havde noget med amtsforstanderen i Klip
lev at gøre, ligesom han ikke havde noget 
at gøre med at byde over mig.

Herover blev han rasende, og han sendte 
sagen til amtsforstander H. P. Lorenzen i 
Holbøl, der spurgte mig, om jeg ville beta
le, hvad jeg nægtede. Lorenzen tilbød så at 
nedsætte bøden til tre mark, men da jeg 
også nægtede at betale den, sagde han, at 
han ville nedsætte den til to mark, hvis jeg 
så ville betale, for længere ned måtte han 
ikke gå. Da jeg også nægtede at betale to 
mark, sagde Lorenzen, at han måtte med
dele Prahl, at jeg nægtede at betale noget.

Jeg var overbevist om, at der ingen ste
der stod, at det skulle være på tysk. Sagen 
var, at maleren havde malet Wilsbeck- 
mark, og det forlangtes, at der skulle stå 
Wilsbeckfeld, men da omgangssproget var 
dansk, anså jeg det for givet, at der måtte 
stå »mark« og ikke »feid«.

Et livligt retsmøde
Jeg tænkte, at sagen var skrinlagt, men en 
dag blev jeg så stævnet til Åbenrå, og det 
blev et meget livligt retsmøde, da domme
ren forlangte, at alt skulle foregå på tysk, 
hvad jeg bestemt nægtede, da det blev 
fremsat i en grov og brutal form, og des
uden vidste jeg, at vi havde lov og ret til at 
benytte det danske sprog også i retssalen. 
Dette benægtede dommeren. Jeg sagde så, 

at vi kan benytte det i Flensborg både i 
amtsret og landsret, og så kan vi vel også 
i Åbenrå, og desuden er amtsretten i Åben
rå ikke bemyndiget til at dømme mig, da 
amtsretten for Wilsbæk er i Flensborg.

Efter en lille pause, hvor vi betragtede 
hinanden grundigt, begyndte sagen så igen, 
men i en hel anden tone. Dommeren bad 
mig da tale tysk, da han ikke rigtigt forstod 
dansk sprog, og rettens tolk var ude i am
tet.

Jeg indvilligede da også deri på den be
tingelse, at jeg havde lov til at ændre ud
sagn, hvis der skulle opstå misforståelser, 
og dette tillod dommeren.

Efter at sagen var blevet gennemdrøftet, 
trak retten sig tilbage et øjeblik, og deref
ter forkyndtes dommen, som lød på frifin
delse, hvilket jeg undrede mig over, da jeg 
hele tiden havde regnet med at blive dømt 
efter vort sammenstød ved forhandlingen.

Sagen appelleres
Men sagen var ikke afsluttet. Den offent
lige anklager indankede afgørelsen til 
Flensborg, og omtrent tre måneder senere 
blev jeg stævnet til Flensborg, hvor sagen 
blev behandlet.

På dommerens spørgsmål, hvorfor jeg 
ikke havde betalt de to mark, svarede jeg, 
at så vidt det var mig bekendt, var det ikke 
tvunget, at navnet skulle være på tysk. 
Hertil bemærkede dommeren, at det kunne 
jeg da nok tænke, det skulle være. På hans 
spørgsmål, hvorfor jeg havde »mark« i ste
det for »feid«, svarede jeg, at maleren hav
de spurgt, hvorledes jeg ville have navnet, 
og jeg havde svaret ham: »Som loven by
der.« Jeg mente derfor ikke at være skyldig 
i nogen lovovertrædelse, maleren måtte væ
re den skyldige og ikke jeg.

Da der ingen udsagn forelå fra maleren, 
blev sagen udsat for at man kunne afhøre 
maleren, hvilket vist skete gennem amts
forstanderen. En tid efter blev jeg atter 
stævnet, og udfaldet blev, at jeg skulle be
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tale de to mark som amtsforstanderen hav
de tilbudt. Dette resultat havde jeg forud
set, og ankede sagen for landsretten, hvor 
jeg atter blev dømt. Derpå lod jeg sagen 
indanke for overlandsretten i Kiel, men 
blev atter dømt.

Lovbestemmelse efterlyses
Nu gik sagen til rigsretten i Leipzig med 
samme resultat, dog uden jeg havde fået 
svar på mit spørgsmål, hvor det stod i lo
ven, at det skulle være på tysk, og af hvil
ken dato omhandlede lov var. Disse spørgs
mål forblev ubesvarede fra alle instanser, 
og jeg forstod, at det var det brændende 
punkt i sagen.

Så en dag fik jeg brev fra min sagfører, 
der var blevet betænkelig ved sagen, men 
jeg holdt på, at sagen skulle indankes for 
kammerretten i Berlin, og det skulle ud
trykkelig fremhæves, at ingen af instanser
ne havde besvaret mine spørgsmål, ligesom 
det heller ikke var blevet fremhævet ved 
sagens behandling, at jeg udtrykkeligt hav
de sagt til maleren: »Som loven byder«, og 
at jeg derfor ikke indså, at jeg skulle have 
overtrådt nogen lov.

Af min sagfører fik jeg så navnet på den 
sagfører i Berlin, der fik sagen overdraget. 
Efter lang tid fik jeg så et par forespørgsler 
fra ham, som jeg omgående måtte besvare, 
og kort derefter blev det meddelt mig, at 
sagen var sendt tilbage til Flensborg til ny 
behandling.

Dette gav nyt mod, for nu var jeg næsten 
sikker på frifindelse. Der blev sat en ny 
termin i Flensborg, og retspræsidenten for
klarede da, at på grund af en formfejl var 
sagen blevet tilbagevist til fornyet behand
ling, men fortsatte han, det er vel ikke på
krævet at gennemgå akterne fra før.

Hertil svarede jeg, at det ønskede jeg 
gerne, om ikke alle så dog de sidste fra 
Leipzig og Berlin, da jeg ingen efterretning 
havde derfra, og der måske fandtes udta
lelser, som jeg måtte tage standpunkt til.

Retsskriveren talte tysk
Retspræsidenten blev ærgerlig og skubbe
de hele aktbunken over til retsskriveren og 
sagde: »Læs De for.« Da oplæsningen fore
gik meget stærkt og manden var sydtysker, 
havde jeg vanskeligt ved at følge med og 
trådte derfor et skridt frem og bad om, at 
det blev læst noget langsommere, så jeg 
kunne følge med. Retspræsidenten så 
skarpt på mig og sagde: »Das auch noch«, 
og han fik et meget sigende blik fra de tre 
herrer, mens statsadvokaten smilende så 
til. Det viste sig da også, at der var noget, 
som jeg ikke skulle vide, nemlig dette, at 
det ikke blev befolkningens sag at sætte sig 
ind i politiets sprog, men at det var politiets 
sag at sætte sig ind i befolkningens sprog.

Jeg var derfor ikke længere i tvivl om 
sagens udfald, og efter at de tre herrer hav
de talt lidt sammen, sagde retspræsidenten 
henvendt til mig, at så var der vel ikke 
mere at tale om i denne sag. En af med
dommerne antydede at statsadvokaten må
ske ønskede ordet, og han rejste sig og sag
de: »Ich beantrage auf gänzliche Freifin
dung.« Retspræsidenten sagde så til mig: 
»Nå ja, så er De frifunden, så kan De gå.« 
Det var en stor lettelse at høre de ord.

Bagefter forsøgte de tre dommere gen
nem min sagfører at få mig til at betale 
sagen i Berlin, hvad jeg afslog med den 
bemærkning, at jeg hellere ønskede mine 
udlæg og rejseomkostninger betalt. Ja, sag
de retspræsidenten, Deres udlæg kan De 
selvfølgelig få betalt, men ingen rejseudgif
ter.

To og et halvt år for to mark
Dermed var sagen afsluttet, den havde da 
stået på i næsten to og et halvt år, og lettet 
forlod jeg retsbygningen. Gennem min sag
fører fik jeg at vide, at sagen i Berlin beløb 
sig til 1.000 mark. Det havde været en besk 
eftersmag, hvis sagen var gået mig imod.

Sagen var nu sluttet, en lang tid for to 
mark.
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Boganmeldelser
Sigurd Schoubye: Sønderjysk Sølv
Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 56, Åbenrå 1982. 232 
sider. I II. 160,- kr. (260,- kr.).

Sigurd Schoubye har gjort det igen. Han 
har endnu engang vist, at han - blandt 
meget andet - er mesteren i sønderjysk 
sølv. Ikke fordi nogen har tilladt sig at tviv
le, for han er helt uden konkurrenter på 
området. Men det er nyttigt for os andre, 
at han med mellemrum - til tider endda 
meget korte mellemrum - bekræfter sit 
mesterskab ved at udsende nye værker om 
emnet.

Den ny bog hedder Sønderjysk Sølv. 
Den er på 232 sider i stort format på kri- 
deret papir med 312 fotografier af sønder
jysk sølvtøj og med en komplet fortegnelse 
over sønderjyske guldsmede samt 572 teg
ninger af samme guldsmedes mærker.

Er man interesseret i gammelt dansk 
sølv i almindelighed eller i sønderjysk sølv 
i særdeleshed, er den ny bog ganske enkelt 
uundværlig. Den bringer alle nødvendige 
oplysninger. I indledningen (s. 8-15) gøres 
der rede for den sønderjyske sølvstempling, 

i den topografisk, kronologiske mesterfor
tegnelse (s. 16-77) får man de vigtigste da
ta i de sønderjyske guldsmedes liv, hvad 
enten de har virket i købstæderne, i flæk
kerne eller i landsbyer. Det sidste - lands
byguldsmede - er noget helt specielt for 
Sønderjylland. Gennem mærkeregistret (s. 
78-100) får man mulighed for at bestemme 
sønderjysk sølvtøj.

Det bør vel nævnes i en anmeldelse, at 
mesterfortegnelsen og mærkeregistret i 
den ny bog er en fotografisk gengivelse af 
samme materiale, som det er at finde i 3. 
udgave af Bøjes Danske Sølvmærker, der 
udkom først på året, og hvori Schoubye 
har skrevet bindet om Sønderjylland.

Det har gjort den ny bog billigere, at 
satsen til disse to afsnit er direkte overført 
fra 3. udgaven af Bøjes værk. Men skulle 
nogen deraf føle sig foranlediget til at tro, 
at har de det sønderjyske bind af Bøje, så 
kan de undvære den ny bog, så kan de godt 

Lysesaksen, der er gengivet i Sønderjysk Sølv på side 181, fig. 143, er — så vidt anmelderen kan 
se — vokset to centimeter og blevet ti år yngre i løbet af et halvt år, nemlig siden Bøjes Danske 
Sølvmærker udkom i foråret 1982.
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tro om igen. For den ny bog bringer der
udover (s. 101-16) en kultur- og stilhisto
risk redegørelse for det sønderjyske sølv 
samt (s. 117-226) de før omtalte 312 foto
grafier af sønderjysk sølvtøj. Det er impo
nerende, at en væsentlig del af disse foto
grafier ikke har været publiceret før - end 
ikke af Schoubye selv.

Kender man kun sølvtøj fra kongeriget, 
måske endda kun det københavnske, er det 
en oplevelse at se det sønderjyske sølvtøj i 
bogens billedafsnit. De dejlige psalmebogs- 
spænder, de ikke så lidt særprægede hoved
vandsæg med de strålende glasflusser, det 
tunge Louis Seize sølv, ikke mindst skeer
ne med vaser eller perlestave i skafterne, 
for ikke at forglemme de - måske ikke så 
stilkorrekte - empireskeer med glasflusser.

Sønderjylland lå, som Schoubye frem
hæver, langt væk fra storbyerne Hamborg 
og København. Sønderjylland lå i udkan
ten af to kulturområder, og det var en af 
grundene til, at det sønderjyske sølvtøj til 
tider udviklede sig på sin egen måde, og 
det er vel også derfor, det i dag virker så 
fascinerende.

Det er dette sønderjyske særpræg, 
Schoubye har afdækket gennem sine sølv- 
publikationer og ikke mindst her i den ny 
bog. Det tjener Historisk Samfund for Søn
derjylland til stor ære, at det har formået 
at udgive bogen, oven i købet til en efter 
sideantal og udstyr meget fordelagtig pris. 
I den forbindelse føler man også trang til 
at sende en venlig tanke til de fonds og 
institutioner, der har støttet udgivelsen og 
gjort den favorable pris mulig.

På dette tidspunkt spørger den opmærk
somme læser vel, om der slet ikke er noget 
at kritisere i den ny bog. Jo, naturligvis er 
der det. Man kan ikke fremstille en sådan 
bog med tusinder af navne og årstal, med 
mål på sølvtøj og tidsbestemmelser af sam
me, uden at en pedant kan finde såvel tryk
fejl, fejlhenvisninger, diskutable numre og 
ditto billedtekster. Der er såmænd også 

sølvtøj i bogen, der har fået andre mål og 
anden datering, siden Schoubye et år tidli
gere behandlede samme sølvtøj i 3. udga
ven af Bøjes Danske Sølvmærker. Sådan 
går videnskaben stadig fremad, for at sige 
det på en pæn måde.

Men det er småting, som man kan samle 
sammen og sende Schoubye en dag, når 
man synes, at nu rager han for højt op over 
andre danske sølvforskere eller over cote 
1,5 eller hvor det nu er, Tønder befinder 
sig i forhold til havoverfladen.

Noget andet er, når den skinbarlige søn
derjyske lokalpatriotisme stikker hoven 
frem, som når Schoubye i afsnittet om strø
bøsser hævder, at mester Matz Mogensen 
(død 1744) i Haderslev har lavet svajknæk
ket sølv så tidligt som i 1741, hvilket er 
mere end en halv snes år før, samme sølv
stil kom på mode i København.

Den slags kan ryste en københavner. 
Den har da også rystet Schoubye (eller er 
det billedredaktøren) i 3. udgave af Bøje, 
hvor samme svajknækkede strøbøsse er af
tegnet, men tilskrevet mester Claus Otzen 
(1733-1806) og dateret til ca. 1770. Det er 
bedre i overensstemmelse med den almin
delige opfattelse, om ikke på bjerget så i 
København.

Men Schoubye fremturer og påstår, at 
det svajknækkede sølv ikke alene var kom
met til Haderslev i begyndelsen af 1740’er- 
ne, men også til Holstebro. Som bevis hen
viser han til en strøbøsse, stemplet af me
ster Isak Lindschou, afbildet som fig. 220 
i Boesen og Bøjes Gammelt Dansk Sølv til 
Bordbrug og der dateret til ca. 1740. Med 
bankende københavnerhjerte slår man op 
og finder ikke en vildt svajknækket bøsse, 
men en stilfærdig ligeknækket. Dermed er 
Holstebro ude af sagaen som modecenter i 
1700-tallet, så er der blot Haderslev tilba
ge. Det ordner Schoubye forhåbentlig selv 
en anden gang.

Som læseren vil forstå, har jeg tilbragt 
en dejlig dag med at læse Schoubyes bog 
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om det sønderjyske sølvtøj. Det er gedigent 
håndværk. Den indeholder, hvad en sådan 
bog skal indeholde, og dette indhold er di
sponeret og sat op, således som den slags 
bør disponeres og sættes op. Det er den 
overlegne fagmands værk. Dertil er bogen 
inspirerende og - hist og her som et kryd
deri - æggende til modsigelse. (Men han 
skal jo nok have ret, for han ved, hvad han 

skriver om). Kan man forlange mere?
Ja, man kunne ønske sig, at der var til

svarende publikationer om sølvtøjet fra an
dre egne af Danmark. Men det kan man 
vel dårligt bede Sigurd Schoubye om og 
slet ikke Historisk Samfund for Sønderjyl
land. Dem kan man kun takke for bogen 
om Sønderjysk Sølv.

D. Yde-Andersen

Danmarks længste fredsperiode
Danmarkshistorie, bind 4, Tiden 1730-1814. Af Ole Feldbæk. Gyldendal, 1982. 
sider, 260 kr.

Med foreløbig overspringelse af perioden 
1648-1730 har Gyldendal udsendt bind 4 
af sin Danmarkshistorie. Det omfatter ti
den 1730-1814 og er skrevet af professor 
Ole Feldbæk, der bag sig blandt andet har 
en disputats over den danske ostindiehan- 
del 1772-1808.

Som før fremhævet bringer denne Dan
markshistorie ikke blot en ajourført frem
stilling, men også en gennemgang af den 
foreliggende litteratur med dens fortrin, 
mangler og stridsspørgsmål. På dette 
punkt står det foreliggende bind dog tilba
ge for de tidligere. Man kan for eksempel 
tage den vigtige toldlov af 1797.

Side 136 erklærer forfatteren (med to 
litteraturhenvisninger side 144), at lovens 
primære mål klart var en forøgelse af sta
tens indtægter, og han afviser samtidig den 
ældre forskning, i hvilken loven er »blevet 
fremhævet som liberalismens sejr over den 
merkantilistiske politik«. Men faktisk ud
trykte den ældre forskning sig langt mere 
nuanceret, og Feldbæks eget synspunkt er 
hverken belagt med citater eller tal og står 
derfor som et rent postulat.

Nok er det meningen, at denne Dan
markshistorie skal hjælpe historielærere, 
historiestuderende og andre specielt inter
esserede videre frem, men mon dette er til
strækkeligt til at vise vej?

Også bogens opbygning er noget ejen-
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dommelig. Efter en statusopgørelse for 
Danmark omkring 1730 kommer der ho
vedkapitler om statsmagt og øvrighed 
1730-1814, staten og samfundsudviklingen 
1730-1814, landbosamfundet 1730-1807, 
bysamfundet 1730-1807, tro, viden og 
holdninger 1730-1814, forholdet til udlan
det 1720-1807 og til slut krigen 1807-1814.

Disse længdesnit giver en fortrinlig over
sigt over udviklingen på de enkelte områ
der, så man virkelig får indblik i, hvordan 
det danske samfund fungerede, og i de æn
dringer, der indtrådte. Men når forfatteren 
i den grad skyder det traditionelle skelet af 
kongerække og krigshistoriens milepæle til 
side, burde der være en tidstavle med de 
fornødne oplysninger. Lad os igen tage et 
konkret eksempel til belysning.

Side 161 står der: »I 1762 havde de om
fattende rustninger under krigen samt kon
flikten med Rusland bragt statsgælden op 
fra én til henved 10 millioner rigsdaler (jfr. 
§ 24).« - Men hvilken krig? Vi slår op i 
afsnittet § 24 og ser, at det drejer sig om 
»krigen 1756-63«. Man skal imidlertid hen 
til side 253 og 266 for at få den karakteri
seret nærmere. Begge steder kaldes den 
Kolonikrigen, og mere står der ikke om 
den. Men hvorfor gå bort fra den alminde
lige betegnelse, »Syvårskrigen«, eventuelt 
Den prøjsiske syvårskrig, hvis man vil ad
skille den fra den nordiske.
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At Frankrig og England samtidig kom i 
strid om oversøiske områder, var jo ikke 
det, der påvirkede de danske rustninger. 
Det gjorde til gengæld konflikten med Rus
land, hvor Zar Peter III (søn af en got
torpsk hertug) var kommet på tronen og 
havde opnået prøjserkongen Frederik II’s 
løfte om støtte til generobring af de got
torpske dele af Slesvig. Den russiske ho
vedstyrke på 40 000 mand var allerede 
under fremrykning, da zaren i 1762 blev 
afsat af sin kone og myrdet af sin livvagt. 
Det reddede i sidste øjeblik Danmark og 
Sønderjylland.

Således kom Danmark til at opleve den 
længste fredsperiode i sin historie, og tak
ket være andres krige oplevede det neutra
le Danmark gode konjunkturer. Det var i 
denne periode Helstaten blev til. Det mær
kes nu ikke så meget i Feldbæks fremstil
ling. Norge og Hertugdømmerne er stort 
set behandlet som udenrigspolitiske proble
mer. Side 15 afgrænser forfatteren udtryk
keligt fremstillingens område til det egent
lige kongerige, så Sønderjylland med Als 

og Ærø principielt falder udenfor, selv om 
Nordslesvig hist og her inddrages i skil
dringen.

For resten kan det overraske i oversigten 
over byernes størrelse side 125 at se Ha
derslev angivet med kun 2685 indbyggere 
i 1803, færre end i Aabenraa og Sønder
borg. Forklaringen er, at den folkerige Ha
derslev slotsgrund ikke er medtaget. Det 
burde nok have været anført i en fodnote, 
da det ellers kan være vanskeligt at forstå, 
at Haderslev indtil den nyeste tid har stået 
som den største og førende by i Nordsles
vig.

Da disse sidebemærkninger, der må med 
både til karakteristik af bogen og som en 
stadig appel til læsernes kritiske sans, let 
kommer til at dominere anmeldelsen, skal 
det gentages, at bogen giver en fortræffelig 
gennemgang af det danske samfunds funk
tioner i det 18. århundrede, og at værket 
som helhed for alle historiedyrkere er et 
uundværligt supplement til de almindelige 
Danmarkshistorier.

Bj. Sv.

Tønder i 1900-tallet
A. Andresen: Den gamle landmåler fortæller. Sønderjyske Levnedsløb nr. 22, udg. af 
Historisk Samfund for Sønderjylland 1982, 242 sider. IH. 45,- kr. (70,- kr.).

Den første bog i den oprindelig navnløse 
serie udkom 1955 og var Marie Boesens 
lille skildring af Agnes Smidt fra Lunds- 
mark. Manuskriptet til bogen kom som 
sendt fra himlen, idet Historisk Samfunds 
daværende formand, amtslæge H. Lau- 
sten-Thomsen i nogle år havde arbejdet 
med tanken om udgivelse af et sønderjysk 
biografisk leksikon, hvilken tanke den øv
rige styrelse dog havde liden sympati for. 
Nu fik man ideen drejet i den retning, at 
man kunne udsende i bogform og i fri ræk
kefølge små biografier af mere eller min
dre kendte sønderjyske personer. Styrelsen 
var dog længe noget skeptisk over for, om

det var muligt at få tilstrækkeligt med eg
nede manuskripter, så der kunne startes en 
egentlig serie af levnedskildringer, og der
for blev den i de første mange år navnløs, 
men blev uofficielt døbt den lille serie. 
Først 1971 lykkedes det, da bog nr. 12 ud
kom i rækken, at få denne navngivet »Søn
derjyske Levnedsløb«, og endelig kunne en 
nummerering først accepteres ved udgivel
sen af seriens nr. 19 i 1979. Serien har vist 
sig levedygtig, og selv om dens enkelte 
numre er af blandet værdi, er de dog til
sammen et værdifuldt bidrag til den søn
derjyske memoirelitteratur og til belysning 
af de sidste årtier af fremmedherredøm- 
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mets tid og af genforeningsårene.
Man kunne have ønsket, at mange flere 

havde imødekommet Historisk Samfunds 
gentagne opfordringer om at nedfælde de- 
rer erindringer på papiret, men det bør dog 
nævnes, at der opbevares adskillige manu
skripter på landsarkivet, som før eller se
nere kan udgives, og nogle manuskripter 
gemmes vel også i skriveborde, medens an
dre er under udarbejdelse. For at lokke 
nogle af disse frem udskrev Historisk Sam
fund for et par år siden en prisopgave om 
det bedste erindringsmanuskript til udgi
velse i serien »Sønderjyske Levnedsløb«. 
Adskillige manuskripter blev indsendt, og 
prisen blev vundet af og tildelt fhv. amts
landmåler A. Andresen i Tønder. Helt na
turligt kalder den 92-årige sin bog: Den 
gamle landmåler fortæller, og det er blevet 
en god bog, tilmed en bog som får sin sær
lige markering i serien ved, at den tager sit 
udgangspunkt i et såkaldt »blakket« miljø 
og skildrer et levnedsløb i et forankret in
dremissionsk livssyn. Endelig udmærker 
bogen sig ved redegørelsen for det preussi
ske katastervæsen set indefra og for over
gangen til dansk matrikelvæsen.

A. Andresen er født 1889 i Lendemark, 
Bylderup sogn, hvor hans fader havde en 
lille købmandsforretning. Trods faderens 
tidlige død skildres barndomsårene i Len
demark og ferierne hos familie i Aventoft 
som lykkelige. Det blev den dybt religiøse 
moder, som kom til at præge den begavede 
dreng for livet. De nationale forhold i Len
demark får følgende karakteristik: Tysker
ne sang med overbevisning Deutschland 
iiber alles, medens danskerne måtte gå stil
le med dørene. De kæmpede, som Andre
sen skriver, for sandhed og ret og for deres 
modersmål. Mellem disse to grupper stod 
de blakkede, som dels bestod af missions
folk, der af religiøse, og dels af »neutrale«, 
som af andre grunde ikke ville vedkende 
sig et nationalt standpunkt. Andresens fa
milie må nærmest henregnes til de blakke

de, men dette hindrer ham ikke i at give en 
positiv omtale af Jes og Elise Jacobsens 
betydningsfulde virke for danskhedens 
tarv i Bylderup sogn.

Det var som dreng Andresens mål at 
blive ansat i postetaten, men forudsætnin
gen for at blive det var en mellemskoleeks
amen, og den måtte tages i Tønder. Vi får 
derfor et meget interessant billede af byen, 
som den så ud 1904-05, på et tidspunkt, 
hvor den endnu holdt sig inden for »volde
ne« eller rettere alleerne - et billede, som 
kun den ældre generation kan nikke gen
kendende til.

Det viste sig imidlertid, at Andresen var 
farveblind, hvilken skavank medførte, at 
han ikke kunne blive antaget som postelev. 
Han blev da i stedet elev på katasteramtet 
i Tønder, det senere amtslandinspektorat.

Efter en redegørelse for den preussiske 
nymatrikulering, der kom 1870, omtaler 
han ikke uden lune de primitive forhold på 
katasteramtet i Tønder, hvor han med en 
kort mellemakt i Meldorf gjorde tjeneste 
til 1914. Han var da udlært og bestod eks
amen som katasterkontrollør i Frankfurt 
an der Oder i april 1914 standsmæssigt 
iført »Gehrock« og høj silkehat.

Medens han lærte og arbejdede i Tøn
der, boede han hos sin moder, og han kun
ne således følge livet derhjemme i sognet 
på nærmeste hold. Af stor betydning for 
ham var pastor Jürgen Brarens forkyndel
se, selv om han ikke kunne acceptere præ
stens syn på krig som en nødvendighed.

Han så også, hvor vanskeligt det kunne 
være for unge elskende, når de hørte hjem
me i hver sin nationale lejr. For ham selv 
blev dette ikke det store problem, idet han 
var blevet sig dansk bevidst og 1912 havde 
forlovet sig med en pige fra et dansk hjem 
- en forlovelse, der som for så mange andre 
af Andresens årgang kom til at vare mange 
år. Man stiftede ikke hjem, før uddannel
sen var afsluttet og før man kunne forsørge 
en kone.
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Og nu kom krigen 1. august 1914 med 
dens usikkerhed, nød og elendighed. En 
broder og en god ven faldt før årets ud
gang. Indkaldelsen til Andresen kom dog 
først 1916. Han kom både til østfront og 
vestfront, og han oplevede onde dage og 
mindre onde dage, således som også andre 
veteraner fra 1. verdenskrig har berettet 
om.

Efter krigsafslutningen gjorde han fra 
december 1918 tjeneste ved regeringens 
katasterkontor i Slesvig. Som dansksindet 
ville Andresen imidlertid tilbage til den 
nordslesvigske hjemstavn, og han søgte da 
og fik en stilling som amtslandmåler i Tøn
der. Imidlertid måtte han foreløbig som 
den danske regerings udsending forblive i 
Slesvig for at bistå ved afleveringen af ar
kivalierne, og først i januar 1922 kunne 
han efter at have afleveret matrikelskort 
og dokumenter i Matrikulsdirektoratet i 
København tiltræde stillingen i Tønder, 
som han beholdt lige til sin pensionering 
1959. Næppe nogen anden embedsmand 
har haft så lang en tjenestetid i Tønder.

Han kunne så i 1922 omsider gifte sig 
med sin elskede Sidde, som trofast, men til 
tider måske nok lidt utålmodigt havde ven
tet på myrtekransen i ti år, og denne lange 
forlovelsestid har også kunnet medføre et 
par personlige kommentarer.

Overgangen fra tysk til dansk admini
stration voldte ingen vanskeligheder for 
Andresens vedkommende. Han beretter 
underholdende om sine oplevelser i marken 
som landmåler og om de ofte lange og be
sværlige cykleture, han måtte foretage i 
den anledning.

Det er imidlertid ikke mindre interes
sant at læse om udviklingen i Tønder by 

efter Genforeningen. Mest værdifuld er 
nok hans skildring af det kirkelige liv, så
ledes som det udfoldede sig i kirke og mis
sionshus. Både som menighedsrådsmedlem 
og som leder inden for Indre Mission ydede 
Andresen en fremragende indsats; men i 
omtalen heraf sætter han beskedent sit lys 
under skæppen.

Danske og tyske i Tønder har for det 
meste haft et rimeligt godt forhold til hin
anden, men i årene 1933-45 blev mange 
bånd brudt mellem gamle venner. Det var 
smerteligt. Efter befrielsen udvikledes for
drageligheden dog igen. Under besættelsen 
blev Andresens søn Anton arresteret af 
Gestapo og ført til Neuengamme. Også det 
var med til at præge hans forhold til tysker
ne.

Det ville føre alt for vidt at nævne alle de 
begivenheder, som omtales i erindringsbo
gen. Lad os nøjes med at konstatere, at der 
ædrueligt og redeligt berettes om udviklin
gen i grænsebyen fra den lille tyske små- 
stad før 1920, hvor alle kendte alle, til den 
fremadstræbende handels- og industriby, 
som har spredt sig i øst omtrent til Korn- 
tved, i nord langt ud mod den gamle flyve
plads og i vest halvvejs til Møgeltønder, 
med mange tilflyttere både fra det nære 
opland, men også fra fjernere egne. Bogen 
er et meget væsentligt bidrag til Tønder 
bys historie i dette århundrede, og samti
dig er den et velskrevet og helstøbt memoi- 
reværk, som ikke blot lyser op i serien 
»Sønderjyske Levnedsløb«, men i dansk 
memoirelitteratur fra de senere år i det 
hele taget. Der skal lyde en hjertelig tak til 
den gamle landmåler, fordi han satte sig til 
sit skrivebord og i sin høje alder gav os 
denne gode bog.

P.K.I.
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En hjemstavnsmaler

Jurgen Hoffmann: Carl Ludwig Jessen. 100 sider med 57 afbildninger, deraf 15 i farve.
Indb. DM29,80. Westholsteinische Verlagsanstalt, Boyens & Co, Heide.

Den populære frisermaler Carl Ludwig 
Jessen, æresprofessor i Kiel, blev født den 
15. februar 1833, og man har således i den
ne måned en 150 års dag. Hvis ikke Søn
derjyllands kunstmuseum allerede i 1976 
havde præsenteret hans værk i en udstil
ling, ville lejligheden have været der nu. 
Men den runde dag skal såmænd nok blive 
markeret endda, for denne hjemstavnsma
ler har været med til at sætte sit præg på 
den frisiske selvopfattelse, og Jessen er i 
mange henseender en interessant person
lighed.

Jürgen Hoffmann går i sin bog om den 
yndede maler så tæt på, at det undertiden 
virker som en afklædning af kunstneren. 
Jessen var mere en museumsmaler end en 
skildrer af samtidens hverdag. De friser- 
stuer, han malede i så stort tal, fandtes ik
ke i virkeligheden. Alligevel var han på sin 
vis virkelighedstro. Han anvendte nogle 
forbilleder, der blev målt op på alle leder 
og kanter og derefter malet i varianter, og 
han havde en stor samling af frisiske brugs
ting, en museumssamling, som han udsty
rede sine stuemalerier med. Da en yngre 
kollega, H. P. Feddersen, gerne ville gøre 
studier i Jessens hus, fik han afslag; Jessen 
ville ikke have rivaler til at udnytte det 
materiale, han selv brugte til sin produk
tion. Han satte sit eget over det frisiske.

Carl Ludwig Jessen ikke alene gentog 
sine motiver, hvilket kunne udlægges som 
en kunstnerisk viderebearbejdelse, men 
han genbrugte også sine interiører i ellers 
forskellige billeder. Han skiftede tilmed 
hoveder ud på figurerne, når nye personer 
skulle udmærkes. Jürgen Hoffmann me
ner, at når billederne domineres af mænd 
med position på bekostning af kvinder og 
arbejdende personer, skyldes det en økono
misk vurdering af afsætningsmuligheder

ne. Jessen forstod også at afsætte sine bil
leder i reproduktioner, og når de blev købt 
til vægprydelse gav det ham både penge og 
folkeyndest.

Selv om der måske nok var et element af 
en moderne fidusmaler i Jessens virke, da 
han fra 1875 begyndte at fodre sine lands
mænd systematisk med deres frisiske for
tid, hæver både hans værk og hans person
lighed det hele op i et andet plan. Ellers 
kunne Jessen heller ikke bære en kritisk 
skildring som den, Jurgen Hoffmann har 
skænket til 150-års dagen.

Jessen arbejdede med sit stof. Når man 
sammenligner de stive portrætter, han be
gyndte med, med de karakterfulde ansig
ter, han senere nåede frem til at gengive, er 
der tale om en stor udvikling. Når det gæl
der figurer, er han mere levende i sine skit
ser end i det sluttelige resultat. Jessen kan 
endda ende i det helt håbløse. Himmelfar
ten side 89 er rædselsfuld, og pigen i væ
vestolen side 81 ligner en dårlig reklame
tegning. Men yder Hoffmans bog egentlig 
helt retfærdighed overfor Jessens billeder? 
Den gamle drejer, der ikke er medtaget, er 
jo et langt morsommere billede end pigen 
med væven.

Gengivelsen af Jessens billeder kunne 
være bedre. Sammenligner man farvegen
givelsen side 11 af »Gemeinderatssitzung«, 
der for resten befinder sig i privateje i Ha
derslev, med den mindre reproduktion af 
samme billede i sort-hvidt side 85, vil man 
se, at mange detaljer er gået tabt på farve- 
siden. Men sammenholder man så med 
gengivelsen af billedet i »Kunst Kalender 
Schleswig Holstein 1918-1919«, vinder det 
sidste prisen, skønt man skulle tro, at den 
moderne reproduktionsteknik var bedre.

Carl Ludwig Jessen var ikke blot hånd
værker i sin kunst, men i sine gode billeder
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Dette dygtige og uden tvivl vellignende portræt 
af møller Volquardsen i Lindholm kritiseres af 
Jürgen Hoffmann, fordi Jessen har gjort det 
for elskværdigt. Da Volquardsen fire år senere, 
i 1883, bliver malet af H. P. Feddersen, ser vi 
nemlig et ansigt med fortinnede øjne, præget af 
alkohol og vellevned. Men Hoffmann oplyser 
ikke, om der i de mellemliggende fire år er sket 
noget, som har fået mølleren til at slå sig på 
flasken.

også kunstner, og han bidrog gennem sine 
billeder til at fæstne en frisisk bevidsthed 
til fortiden. Om den så blev noget mu
seumspræget, og udnyttede Jessen sine 
kunstneriske talenter kommercielt til græn
sen, er en anden sag.

Ejendommeligt nok blev Jessen ansporet 
til at beskæftige sig med sin hjemstavn og 
dens fortid under studieårene i Køben
havn. Han opholdt sig i den danske hoved
stad i ni år fra 1856 til 1865, hvor han 
under sine studier blev støttet af lensgrev
inden på Schackenborg og flere sønderjy
der. Når Jürgen Hoffmann finder tilskyn
delsen til hjemstavnsmaleriet hos kunsthi
storikeren N. L. Høyen, er det vist kun del
vis korrekt. Maleren Vilhelm Marstrand, 
der var Jessens lærer, har uden tvivl været 
med til at vise vejen, og andre kunstnere i 
København arbejdede i samme retning.

Jessen fik to sølvmedaljer og en guldme
dalje på Kunstakademiet i København.

Hoffmann bemærker, at hvis Jessen havde 
fået en guldmedalje i sit hovedfag, oliema
leri, hvortil der var knyttet et rejselegat, 
var hans skæbne blevet anderledes, idet det 
formodentlig ville have styrket Jessens 
danske orientering. Faktisk følte Jessen sig 
hjemme i København, medens han følte sig 
som en fremmed i Hamborg. Alligevel blev 
han tysk. Hvorfor?

Jürgen Hoffmann henviser til, at Jessens 
far havde fået sit helbred knækket under 
militærtjeneste i København. Men alligevel 
tog Jessen til København efter faderens 
død. Og han gjorde det til trods for, at den 
ældre bror under treårskrigen havde tjent 
i den slesvig-holstenske hær og derfor - 
ifølge Hoffmann - »ikke kunne vende til
bage til Deetsbøl, da han efter danskernes 
sejr måtte være forberedt på politisk forføl
gelse på grund af sin krigsdeltagelse på den 
forkerte side«.

Her tager Hoffmann fejl. Jessens bror 
måtte være omfattet af den almindelige 
amnesti, Danmark gav de slesvig-holsten
ske krigsdeltagere. Ligeledes virker det 
malplaceret at tale om, at den politiske si
tuation i Nordfrisland var sprængfarlig 
(»hochbrisant«), fordi Danmark førte en 
radikal daniseringspolitik med sukkerbrød 
og pisk. Nordfrisland blev jo ikke berørt af 
de danske sprogreskripter, og at to møller
svende i 1856 fik fire dage på vand og 
brød, fordi de demonstrerede ved at synge 
den forbudte oprørsvise, hindrede jo ikke 
Jessen i at tage ophold i København. Det 
måtte det dog have gjort, hvis han følte sin 
hjemstavn mishandlet af det danske styre. 
Men han tog til København og forlod først 
den danske hovedstad i 1865.

Det interessante er, at Jessen netop i 
1865 tegnede kong Valdemar på Viborg 
ting, et dansk nationalt emnevalg, som 
Hoffmann ikke nævner, men som burde 
have inspireret til at gå dybere ind i det 
valg mellem dansk og tysk, Carl Ludwig 
Jessen stod overfor.
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Fraset de nævnte indvendinger er det en 
værdifuld bog, Jurgen Hoffmann har lagt 
på fødselsdagsbordet. Den belyser kunst-

»Den røde mejerist«
Marius Schildt: »Et jævnt og virksomt Iv 
Historisk Samfund for Sønderjylland. 30,

Bogens titel er det barberede Grundtvig- 
citat: »Et jævnt og muntert virksomt liv på 
jord«. Når det muntre er faldet ud, skyldes 
det vel forfatterens eller redaktionens be
vidste hensigt straks at fastslå, at Marius 
Schildts liv ud fra en social vinkel langtfra 
var muntert, men bød på mange ydmygel
ser fra samfundets side.

Det siges da også åbent, at formålet med 
denne udgivelse blandt andet er at få en 
anden type af sønderjyske levnedsløb frem 
end de hidtil hyppigst fremkomne (Jens 
Bladts alsiske minder undtaget), og det vil 
sige livet (det muntre?) i bondestanden el
ler det såkaldte borgerskab. For nogle var 
der så dejligt ude på landet, for andre ikke. 
De sidste var tilmed i flertal.

Her berettes der om, hvad det endnu i 
1930’erne kunne komme til at koste, når 
man, som Schildt, gik fagforeningsvejen. 
Det forties på den anden side ikke, at den 
virkelig hårde arbejdsgivermentalitet hav
de han til gode at møde som ældre handlen
de hos de socialdemokratiske produktions
selskaber, bryggeriet »Stjernen« f.eks., når 
sådanne blev tvunget til at sanere eller li
kvidere. Thomas Nielsens fremfærd ved 
lukningen af den socialdemokratiske pro
vinspresse er ikke noget nyt.

Marius Schildts optegnelser dækker de 
tre fjerdedele af vort århundrede. Det er 
usædvanligt i sig selv at blive ført over et 
sådant spand af tid, og det fører let til, at 
der læses og huskes ud fra en kvalitativ 
udvælgelse. Bestemte afsnit gør indtryk, 
andre passerer bare.

Bogens tyngdepunkt ligger i skildringen 

nerens arbejdsmetoder og placerer ham i 
en spændende kulturel sammenhæng. Det 
er en bog, der gør læserne klogere.

Bjørn Svensson

Erindringer 1901-81«. 104 s. ill. Udg. af 
kr. (45,- kr.) excl. porto.

af barndomsårene på den lille hedeejen
dom nær Skrydstrup. Her er sygdom og 
fattigdom og åndelig terror i skolen. Værst 
er dog stedets både dumme og ukristelige 
fortyskningspræst. Den preussiske gen
darm, der jo ellers pr. definition altid er 
den værste, får her et bedre skudsmål. Af 
hensyn til befolkningen forsøger han endog 
at lære sig det danske sprog. Det fører igen 
til morsomme sprogforbistringer. I første 
verdenskrig mister Schildt straks en bror 
og får en anden bror lemlæstet hjem. En 
tredie bror salverer sig klogeligt til Dan
mark, hvilket får præsten til at anvende 
metoder, der kan minde om en senere tids 
Gestapo.

Forholdene i Skrydstrup og Bevtoft sog
ne er på denne tid præget af stærke mod
sætninger mellem danske forsamlingshus
folk, de rent tysksindede og så de nationalt 
indifferente missionsfolk, der reelt kom til 
at virke for den tyske sag. Uanset de natio
nale og åndelige skel sker dog i alle lejre en 
betydelig teknisk udvikling, sådan som 
drengen ser det. I 1907 kører den første bil 
forbi hjemmet, et par år efter kommer te
lefonen. Disse fremskridtsfolk er forret- 
ningsmænd, »store« embedsfolk, læger, 
dyrlæger o.s.v. Jævne folk nøjes med cyk
len.

Schildt uddannes som mejerist, og på 
grund af sin fagpolitiske indstilling opnår 
han hurtigt tilnavnet »Den røde mejerist«. 
Dette nom de guerre kunne i tråd med bo
gens hensigt udmærket have været brugt 
som bogtitel, når en sådan ikke ligefrem 
skal være kedelig. Disse ungdomsår med 
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kamp for det daglige brød og for en politisk 
overbevisning, som arbejdsgiverne netop så 
»rødt« over, danner overgangen til det bli
vende sted i ægtestand i Åbenrå. Her fører 
forfatteren den politiske kamp videre. Skil
dringen af det første møde med statsmini
ster Stauning havde fortjent en bredere 
pensel end det lille rids, man får. Udførli
gere berettes om Fritz Clausen, derunder 
om et sammenstød - i en bil. Den danske 
nazistfører var - også ved denne lejlighed 
- så tydeligt påvirket af spiritus, men fik 
behændigt sagen ordnet i mindelighed. - 
Også til belysning af forholdene i Åbenrå

Nordslesvigs bjergslot
Det jubilæumsskrift, »Egnen omkring Vo
jens«, som studielektor, dr. phil. H. V. 
Gregersen i 1977 udarbejdede for P. J. 
Schmidts bogtrykkeri i Vojens, skabte en 
interesse for Tørning, som førte til, at her
redsfogedens hus og andre bygninger i Tør
ning blev fredet. For at støtte videreførel
sen af bevaringsarbejdet på stedet har

Salg i historie
Der er virkelig salg i historie, både lokal
historie, landsdelshistorie, Danmarkshisto
rie og såmænd også Verdenshistorie. Ikke 
mindre end to verdenshistorier er løbet af 
stabelen samtidig, Politikens store på 21 
bind og Lademanns, der omfatter seks 
bind. Studér dem begge hos boghandleren!

Medens Politikens verdenshistorie byg
ger på nordiske enkeltforfattere, der tager 
sig af hver sit bind, har Lademann taget 
udgangspunkt i et anerkendt engelsk værk, 
der er kritisk gennemgået og udbygget af 
danske forfattere, blandt dem sønderjyder 
som professor H. P. Clausen og universi
tetslektor Else Roesdahl, ligesom hovedre
daktøren, Henning Dehn-Nielsen, er søn
derjyde. Da det er tilrettelagt som en serie 
feature-artikler, hvor hvert opslag præsen
terer et nyt emne, har det været let at stop

under besættelsen ydes interessante bi
drag.

Bogen er forsynet med et vejledende no
teapparat ved redaktionen, som ud over 
dette ikke har fundet det nødvendigt at 
bearbejde manuskriptet. Visse gentagelser 
kunne ellers godt være strøget og en stram
ning foretaget ved at udelade velkendte 
historiske begivenheder. For eksempel er 
det ikke nødvendigt i en historisk skrift
række som denne at gennemgå forspillet til 
udbruddet af 1. verdenskrig. Kronologien 
er heller ikke altid i orden.

Eskild Bram

Schmidts bogtrykkeri nu vederlagsfrit ud
givet særtryk af de kapitler i Gregersen^ 
bog, der omhandler det historiske bjergslot 
og hvad der knytter sig hertil: Tørninglen, 
Tørning ladegaard, Tørning mølle og Tør
ning tinghus.

Det er fin lokalhistorie og spændende 
læsning, der her er samlet på et halvt hun
drede sider.

pe danske artikler ind, f.eks. om germaner
tiden side 112-113. Her kan man så læse, 
at Sydøstfyn, der har givet så store guld
fund, i 400- og 500-tallet var det førende i 
rigdom, sandsynligvis fordi der her sad 
høvdinge, som kontrollerede handelen med 
de germanske områder mod syd, men at 
magtkoncentrationerne senere forskød sig 
til det sydjyske, hvor grundlæggelsen af de 
første byer i Danmark, Hedeby og Ribe, og 
opførelsen af Danevirke i 700-tallet igen til 
forudsætning havde ønsket om at kontrol
lere og administrere handelen med udlan
det.

Nødvendigheden af at koncentrere stof
fet har medført overspringelse af Lim
fjordskapitlet, men at få Hedeby og Dane
virke med i en verdenshistorie er da heller 
ikke så lidt.
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Sydslesvigsk ålandskab
Die Niederung der Oberen Arlau. Landschaft zwischen Nutzung und Erhaltung. Her
ausgegeben von Hans-Heinrich Bracker und Wolfgang Riedel, Husum 1981, 82 sider. 
III. DM 19,80.

Den øvre Arlå løber nordøst for Husum 
mellem Fjolde og Svesing sogne, således at 
Fjolde sogn ligger nord for åen med byerne 
Fjolde og Bjerrup, medens Arnfjolde i 
Svesing sogn ligger syd for. På begge sider 
af åen er der et bælte af eng og mose, som 
1954-63 under Program Nord blev afvan
det ved regulering af åen. I den lille bog 
gives indledningsvis med udgangspunkt i 
Arnfjolde en beskrivelse af landskabet, 
som dette så ud i ældre tid - en historisk 
redegørelse, som ikke just udmærker sig 
ved større grundighed. Lidt tilfældigt sen- 
middelalderstof er søgt udnyttet for Arn- 
fjoldes vedkommende; der gives nogle op
lysninger om en forsvunden adelsgård 
Gammelgård, og man vover sig ind på tolk
ningen af stednavne på Arnfjoldes område. 
Man har i denne indledende historiske 
oversigt fuldstændigt undladt at benytte 
Fr. Magers store værk: Entwicklungsge
schichte der Kulturlandschaft des Herzog
tums Schleswig in historischer Zeit, hvor 
man ville kunne have hentet mange oplys
ninger ikke blot om Arnfjolde, men også 
om de nordenås byer. Man burde også ha
ve bladet lidt i de store gottorpske jorde- 
bogsarbejder fra begyndelsen af 1700-åre- 
ne, som opbevares i Landesarchiv på Got- 
torp. Ydermere kunne man ved beskrivel
sen af ældre driftsformer have udnyttet det 
store stof, som er bevaret i Anders og Ma
rie Bjerrums ordbog over det gamle Fjol- 
demål, lige så vel som man kunne have læst 
lidt i Poul Kürsteins bog om Gøsherreder
ne, hvor der er mange oplysninger til be
skrivelsen af den egn, som hæftet omfatter. 
Kan hele denne danske litteratur såvel som 
Mager virkelig være ukendt for forfatteren 
af det historiske afsnit? Vel næppe nogen 
anden sydslesvigsk egn har en så righoldig 

historisk litteratur.
For tiden efter 1880 får bogen mere vær

di. Et kapitel om landskabets udvikling i 
årene 1880-1980, skrevet af Wolfgang Rie- 
del og Manfred Schroder, giver statistiske 
oplysninger om hele øvre Arlå-lavningens 
udnyttelse i de fire år 1880, 1954, 1971 og 
1979. Det er her ganske interessant at be
mærke, at agerjordens andel vokser fra 
29,39% i 1880 til 35,99% i 1954, da Pro
gram Nord begynder at virke, for derefter 
at falde til 16,99% i 1971 og 19,27% i 
1979. For græsningsarealernes (Grtin- 
land)’s vedkommende er tallene henholds
vis 49,34%, 51,19%, 75,89% og 73%, me
dens mosernes og hedernes areal i tidsrum
met er reduceret fra 17,46% til 3,5%. Den
ne udvikling er ganske interessant.

En lignende kan vel også træffes i egne 
nord for grænsen, hvor en intensivering af 
landbruget til ind i 1950’erne senere er ble
vet efterfulgt af en mere ekstensiv drifts
form. Det forbavser derfor heller ikke, at 
Gabriele Jessen i sit kulturgeografiske af
snit kan fastslå, at antallet af landbrugs
ejendomme i årene 1962-79 er aftaget, og 
at ejendommenes størrelse er vokset. Sam
tidig blev ejendommene takket være meka
niseringen omdannet til rene familiebrug. 
Befolkningens sammensætning er derfor 
også en anden. Antallet af beskæftigede in
den for landbruget har været stærkt afta
gende, medens samtidig mange har fundet 
beskæftigelse på flyvebasen i Svesing, og 
andre tjener til livets opretholdelse ved be
skæftigelse i købstæderne Husum, Slesvig 
og Flensborg. Interessant er det at bemær
ke, at afvandringen fra landbruget har 
medført en begyndende turisme, idet bøn
derbrugenes nu alt for store stuehuse delvis 
indrettes til ferieboliger for storbyfamilier.
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Lederen af forsøgsstationen i Bredsted, 
H. H. Bracker bidrager med et større ka
pitel om planteavlsforsøg i området og skri
ver sammen med Wolfgang Riedel konklu
sionen, som man nok skal være agronom for 
at kunne forstå. Som bilag findes en række

Sprogforeningens Almanak 1983

Vi er kommet nogle måneder hen i Sprog
foreningens Almanak og kan således kon
statere, at den har haft ret i adskillige for
udsigelser. Det gælder bl.a. vandstanden 
ved Vestkysten til bestemte tider, og det 
gælder de mange stjerneskud i begyndelsen 
af det nye år. Fænomenet vil gentage sig 
22. april, 12. august, 21. oktober og 13. 
december. Forudsagt er endvidere en ræk
ke heste- og kreaturmarkeder i hele landet, 
mens markedsfortegnelsen for Sydslesvig 
»ikke forelå ved redaktionens slutning«. 
Det gjorde den heller ikke i fjor.

En almanak, der har oplevet at udkom
me i sin 90. årgang, skal naturligvis ikke 
boltre sig med altfor mange forandringer. 
Dog vil det sikkert ikke støde nogen på 
traditionerne, at drægtighedstabellen og de 
udførlige fredningsbestemmelser vedrøren
de bl.a. zoologiske sjældenheder som mår
hund og vaskebjørn i år for første gang er 
gledet ud. Jægerne skal imidlertid ikke føle 
sig forfordelte af den grund. Der er stadig 
tre sider med praktiske oplysninger til 
dem. De kan f.eks. til enhver tid ringe til 
jagtkonsulenten i Sakskøbing, skulle der 
være et praktisk problem.

Den sønderjydske vejviser på de grønne 
blade kaster fortrinligt af i de nærmeste 
krav. Det er en både handy og nem hånd
bog, og tilmed står den som et ganske im
ponerende monument over, hvad Sønder
jylland byder på af faglige og kulturelle 
institutioner. Det omfattende indsamlings- 
og å jourføringsarbejde, der ligger bag den
ne sønderjyske håndbog i lomme- eller 
handskerumsformat, får sjældent mange 

plancher, de fleste farvelagte.
Hæftet er trykt på krideret kunsttrykpa

pir, hvilket gør læsning, navnlig ved lys, 
besværlig. Det dyre papir kunne nok have 
fundet en bedre anvendelse.

P.K.I.

tak, idet der er en tendens til kun at vur
dere Sprogforeningens Almanak efter det 
litterære stof. Lad os derfor også se på det
te.

Dette indhold er nyt fra år til år, og ka
stes blikket lidt bagud, kan man godt øjne 
en forsigtig modernisering af den redaktio
nelle linje. I denne årgang har redaktøren, 
Giinter Hintze, søgt at få en sammenhæng 
mellem de forskellige bidrag, et tidsmæs
sigt forløb fra verdenskrig til verdenskrig 
med en kulturel pause i den såkaldte mel
lemkrigstid. En renskrivning af en radioud
sendelse med dr. Hans Lorenzen i Bov ta
ger som artikel udgangspunkt i hjemmet 
hos Hans og Hansigne Lorenzen, det stoute 
danske ægtepar i Ballum, og fører over 
årene på den tyske latinskole i Haderslev 
frem til deltagelse i 1. verdenskrig. Her ta
ger en dansk sydslesviger, skoleinspektør 
Sigfred Andresen, Bredsted, over og for
tæller i skønlitterær form oplevelser fra 2. 
verdenskrig. Ind imellem disse skelsætten
de begivenheder for hele det gamle Slesvig 
ligger en vurdering af forsamlingshuskul
turen ved Margaretha Balle-Petersen. Her
fra fører en tråd videre til Kirsten Sass 
Baks redegørelse for forskningsprojektet 
om »Folkesangen i Sønderjylland«. Og lad 
os tage Niels Mandøe’s »Lidt almanak
historie« med i det samme mindealbum.

Der er sørget for jysk og sønderjysk lune 
ved hhv. Jens Lampe og Rasmus Helming, 
og der er traditionen tro forskellige lyriske 
indslag. Efter at Sprogforeningen er be
gyndt at uddele litteraturpriser følger som 
et post festum Thorbjørn Heicks tale til 
sidste års modtager, Peter Seeberg (det var 
ikke forudsagt i kalenderen for 1982!) og 
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selvsamme Seebergs causeri bl.a. over 
barndomsoplevelser i Skrydstrup. Tilbage 
at nævne i den flygtige gennemgang er 
Helene Moltkes skildring af en tysk flygt
ningeskæbne og en række fyldige min
deord.

Almanakken er på behørig vis illustre

ret; det er ikke redaktørens skyld, at afbild
ningerne i kvalitet ikke står mål med ind
holdet iøvrigt. Her er der kun ét, der hjæl
per, og det er mere egnet papir. Var det så 
galt at lægge lidt på udsalgsprisen for der
med også i denne henseende at få bogen i 
moderne antræk?

Eskild Bram

Grænselandsdagbog VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

7. december: Landsregeringen stiller 
300.000 DM til rådighed pr. kommune til 
et egnsudviklingsprogram for Stabelholm; 
projektet indgår i det såkaldte »Program 
Nord«.

Strukstrup kommune bevilger ialt 1210 
DM til danske formål, mens der til tyske 
formål bevilges ialt 12.060 DM.

2. december: Kieler Rundschau, der hidtil 
har opfattet Karl Otto Meyer som en tro
værdig modstander af CDU’s politik, fin
der hans tilnærmelse til den nye minister
præsident besynderlig og advarer imod den 
situation, hvor SSV ved regeringsdannel
sen kan blive tungen på vægtskålen.

Elevtallet i de slesvigholstenske skoler er 
fortsat faldende. Imod årlig 45.000 nye 
elever i grundskolerne i årene 1970-73 er 
tallet nu 24.000, og dette tal ventes at hol
de sig til 1985. Det samlede elevtal er fal
det med 19.000 til 363.000.

Ministerpræsident dr. Uwe Barschel be
søger det danske mindretal og aflægger 
besøg på Ladelund ungdomsskole, et dansk 
fritidshjem og Dansk Centralbibliotek. I 
Ladelund skænker ministerpræsidenten 
1000 DM til ungdomsskolens rejsefond og 
et klaver til Sydslesvigsk Forening.

3. december: På et møde i Egernførde er

klærer Karl Otto Meyer, at der ikke er tale 
om nogen kursændring fra SSV’s side. 
SSV’s principielle standpunkter i spørgs
mål som atomkraft og ekstremistlovgivnin
gen fastholdes.

4. december: SPD-forbundsdagsmedlem 
Egon Bahr siger i en samtale med Der 
Nordschleswiger, at CDU-regeringens ind
rømmelser til det danske mindretal nær
mest lugter af stemmekøb. Han mener dog 
ikke, at det vil forstyrre forholdet mellem 
SPD og SSV.

Efter næsten 100 år afholdes igen Dom
marked i Slesvig domkirkes nyrestaurere- 
de svalegang.

Bestyrelsesmedlemmer for kommunaldi
rektørernes sammenslutning i Danmark 
mødes i Bøglund med ledende kontorche
fer i Slesvig-Flensborg amts amtsdistrikter. 
Bl.a. besøgtes den tyske skole, der fremsat
te ønske om en venskabsforbindelse med en 
dansk skole.

5. december: For første gang siden deres 
stiftelse mødes Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig med den tyske skole- og sprog
forening i Nordslesvig i Sankelmark til en 
drøftelse af mindretalsskolernes formål. 
Fra dansk side afvises klart at gøre skoler
ne til sprogskoler.
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7. december: Nordfrisisk Institut vil appel
lere til ministerpræsident Barschels inter
esse for mindretallene for derved at opnå 
øgede tilskud til instituttets drift.

8. december: Den slesvigholstenske lands
regering forelægger et program til skabelse 
og sikring af arbejdspladser, hvortil fore
slås anvendt 421 miil. DM.

Efter otte års forgæves kamp lykkes det 
at få Garding byråd til i 1983 tilskudsmæs
sigt at ligestille den danske danske og den 
tyske børnehave.

9. december: Landsregeringen i Kiel be
slutter at yde et byggetilskud på 350.000 
DM til bygning af en gymnastiksal ved den 
danske skole i Treja.

Kontaktudvalget for det danske mindre
tal hos Bonn-regeringen holder møder. Der 
kan ventes en dansk-vesttysk aftale vedrø
rende værnepligten for de unge, der har 
både dansk og tysk statsborgerskab.

Der blev vist velvilje overfor ønsket om 
zonerand-tilskud til udvidelsen af Dansk 
Centralbibliotek i Flensburg.

10. december: Slesvig-Holstens ældste avis 
Schleswig-Holsteinische Landeszeitung er 
udkommet i 175 år. Bladet trykkes i 
Rendsborg.

Gudskog-sø syd for Tønder, der i øjeblik
ket er 35 ha, skal udvides til en ferskvands
sø på omkring 500 ha og vil derved blive 
landet Slesvig-Holstens største sø.

I opposition til FDP’s holdning i Bonn 
oprettes i Slesvig-Holsten et nyt parti »Li
berale Demokrater«.

I de slesvigholstenske skoler bør der læg
ges øget vægt på talefærdighed, læsning og 
skrivning, som volder stadig stigende pro
blemer.

Der blev ikke opnået nogen aftale om en 
fair valgkamp forud for landdagsvalget, 
fremgår det af et møde mellem landdagens 
fire partiledere.

13. december: 80 delegerede fra henholds
vis de venstreorienterede og de moderate 
»grønne lister« enes på et møde i Sølvested 
om et fælles program, der skal bane vej for 
en samlet opstilling til landdagsvalget.

Fremtrædende SPD-politikere med fhv. 
minister Egon Bahr i spidsen aflægger be
søg hos det danske mindretal. Man foreslår 
Dansk Skoleforening at udarbejde et koor
dineret program over bygge- og udvidelses
ønsker, som landet Slesvig-Holsten og mu
ligvis Bonn kan deltage i.

14. december: Kun SSV kan tilslutte sig 
det af landsregeringen forelagte erhverv
sprogram, som kritiseres skarpt af såvel 
SPD som FDP.

Den tidligere danske præst i Sønderbra- 
rup Ove Buur har i de seneste år indsamlet 
omkring 10.000 par briller, der er videre- 
sendt til Afrika.

75. december: Der holdes rejsegilde på de 
danske pensionistboliger i Egernførde.

Landet Slesvig-Holsten bør sætte sig i 
spidsen og fremme oprettelsen af en fælles 
dansk-tysk ungdomskontrakt i lighed med 
et tilsvarende projekt ved den tysk-franske 
grænse, anbefaler Det slesvigholstenske 
Hjemstavns forbund.

16. december: Industri- og Handelskam
merpræsident dr. H. A. Rossen genfrem
sætter sit forslag om oprettelse af et 
dansk-tysk handelskammer, som støttes af 
kamrene i Kiel, Lybæk og Flensborg.

18. december: Slesvig Ungdomsforening 
fejrer sit 60 års jubilæum.

Et forslag fra SPD, FDP og SSV om at 
ophæve ekstremistlovens bestemmelser 
mod tjenestemænd afvises af CDU-flertal- 
let i landdagen.

SSF-næstformand Gerhard Ernst rejser 
i en artikel i SdU-bladet Treklangen 
spørgsmålet om drømmen om dansk arbej
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de for Sydslesvig er ved at blive afløst af 
ligegyldighed overfor hjemstavnen.

I Bydelsdorf indvies otte pensionistboli
ger indrettet i det tidligere danske alder
domshjem.

21. december: Vesttysklands mindste køb
stad Arnæs bliver stadig mindre. I dag er 
kun 355 fast bosiddende i byen.

Som følge af befolkningsforskydningen 
er der foretaget omlægninger i de tre valg
kredse omkring Flensborg.

22. december: Til kystsikring i amtet Nord- 
frisland afsættes for 1983 ialt 86 miil. DM 
eller en stigning på 18,6 pct., som især skal 
anvendes til digesikringer i Ejdersted og på 
øen Pelworm. Den sidste stormflod i no
vember har ikke anrettet nævneværdige 
skader.

28. december: Efter standsningen af 
Rømø-Sild færgerne skal der gøres et nyt 
forsøg at få genåbnet jernbanen Tønder- 
Nibøl.

29. december: Sydslesvigsk Forening vil 
drøfte opholdstilladelser i Danmark med 
de unge, der er under uddannelse i Dan
mark.

NORD FOR GRÆNSEN 1.

1. december: Efter flere års stilstand gen
åbnes færgeruten Assens-Årøsund. Fær
gens ringe kapacitet fører dog til, at ruten 
kun kort tid efter indstilles igen.

Den tyske børnehave Jurgensgaard i Aa
benraa danner en selvstændig børnehave
forening efter skilsmissen med byens an
den tyske børnehave, der står udenfor den 
tyske skole- og sprogforening.

3. december: Det er 50 år siden busforbin

delsen mellem Flensborg og Åbenrå blev 
åbnet.

I anledning af Erik Kjersgaards udsen
delser om Danmarkshistorien anbefaler 
Der Nordschleswiger det tyske fjernsyn at 
beskæftige sig mere med fortiden. Det sles- 
vigholstenske Hjemstavnsforbunds for
mand dr. Werner Schmidt komplimenterer 
Erik Kjersgaards udsendelser og mener, at 
man i tyske historiske udsendelser for ofte 
hæver en moralsk pegefinger. Også han 
mener, at NDR her kunne lære af Dan
mark.

Med tidliger amtsborgmester Erik Jes
sen i spidsen er der dannet en komite, som 
vil skaffe midler til genopbygningen af det 
gamle Marcussen-orgel fra Rieseby i Ha
derslev domkirke.

Firmaet Ove Arkil i Haderslev forærer 
Slesvig by et springvand, der skal opstilles 
på rådhustorvet.

Bibliotekar Jørgen Mågård, Bov, afløser 
den hidtidige formand for Sprogforeningen 
gårdejer Chr. Speggers.

Dronning Ingrid uddeler på Haderslev 
Handelsskole tolv uddannelseslegater til 
unge sønderjyder. Yderligere legatmidler 
fra Dronning Ingrids Fond stilles til rådig
hed for genopbygningen af Rieseby-orglet 
i Haderslev Domkirke, til Højer mølle og 
til grænseforskningsinstituttet.

4. december: Indbyggertallet i Sønderjyl
land amt er svagt faldende og var pr. 1. 
oktober ca. 250.000 mod 250.476 pr. 1. ju
li. Årsagen er såvel bortflytning som det 
stadig dalende fødselstal.

6. december: 42 fynske erhvervsråd frem
lægger en hvidbog om en fast forbindelse 
over Storebælt og foreslår heri en »økono
mibro« financieret gennem private indskud 
men bygget af staten.

De tyske skoler i Nordslesvig skal fortsat 
være »åbne« skoler, men man er opmærk
som på den problematik, der opstår, frem
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går det af et indlæg fra tysk-nordslesvigsk 
side på et fællesmøde i Sankelmark mel
lem nord- og sydslesvigske skolefolk.

7. december: Slesvigsk Parti tager for store 
hensyn til de traditionelle tyske vælgere og 
savner mod til at henvende sig til nye end
sige danske vælgerkredse. Den borgerlige 
SP-politik fører dermed til stagnation, 
hævder fru Rita Schäfer på et møde i min- 
dretallets politiske ungdomsforum på 
Knivsbjerg.

8. december: Radiorådet har omsider en
deligt vedtaget at starte et TV syd i 1983, 
som en forsøgsordning, der skal strække sig 
over to år.

Kameradschaftshilfe, det tyske mindre
tals støtteforening for tyske krigsdeltagere 
eller deres efterladte, har bestået i 35 år og 
har efterhånden stort set løst sin opgave, og 
oprettelse af flere lokalforeninger er helt 
stillet i bero.

9. december: Tønder borgmester J. Bør
sting Andersen hævder, at det ikke er i den 
nye kog, fuglene er truet, men snarere i 
Rudbøl sø, hvorfor midler til bevarelse af 
søen er vigtigere end et saltvandsreservoir 
i Margrethe-kogen.

Folketingsmedlem Peder Sønderby fore
slår at indrette saltvandsreservoiret i den 
tyske Rickelsbøl-kog og i stedet indrette et 
ferskvandsreservoir på den danske side. På 
tysk side stiller man sig dog afvisende over
for forslaget.

Sønderborgs vartegn Slotsmøllen, som 
skal bevares for eftertiden, er nu overtaget 
af Sønderborg kommune.

Med oprettelsen af en socialpædagogisk 
uddannelse ved Haderslev seminarium er 
der tilført grænselandet en ny dimension, 
erklærer undervisningsinspektør Agnete 
Engberg ved åbningen af den nye retning.

10. december: Mens de danske skoler i 
Sydslesvig ser det som deres fornemste op
gave at opdrage eleverne i dansk sprog og 
kultur, lægger de tyske skoler i Nordslesvig 
tilnærmelsesvis samme vægt på dansk og 
tysk sprog og kultur, og det finder Der 
Nordschleswiger utilstrækkeligt. Der bør 
lægges større vægt på brugen af det tyske 
jsprog og i at fremhæve, at de tyske skoler 
er det tyske mindretals skoler og institutio
ner.

16. december: Der manglede kun 50 stem
mer i at sikre Nygade-Skolen i Åbenrå. En 
afstemning gav 1531 stemmer for skolens 
fortsættelse og 71 imod, men 1581 stem
mer var nødvendig.

Repræsentanter for det tyske mindretal 
drøfter med statsministeren mulighederne 
for etablering af et tysk kontor. Statsmini
steren erklærede sig særdeles positiv og gav 
løfte om nye forhandlinger.

20. december: Historisk Samfund for Søn
derjylland markerer sit 60-års jubilæum 
ved uddeling af vinderprisen i en prisopga
ve om sønderjyske levnedsløb til den 
93-årige fhv. amtslandmåler A. Andresen, 
Tønder, som kvitterede med at skænke be
løbet på 5000 kr. til Historisk Samfunds 
arbejde.

29. december: De 13 sønderjyske vandrer
hjem havde i 1982 ialt 108.640 overnatnin
ger, ca. 1.000 færre end året før.

31. december: En opgørelse over udviklin
gen i Højer viser,at der siden 1940 er luk
ket 71 virksomheder; samtidig er befolk
ningstallet stadigt faldende, og det nærmer 
sig nu de 3000.

RETTELSE:
1982 side 334, linie 10 og 13 f.n. sp. 1. Læs: 
Dagmar Unverhau. Det samme s. 335, li
nie 20 f.o., sp. 1 og linie 5 f.n. sp. 2.
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Højskole med lederuddannelse I 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder og 
mænd 3. maj-28. Juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd 
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48
Hans Jørgen Nielsen

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af 
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj. 
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

KØlfAMÆG

BRØDRENE GRAM AX • VOJENS

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

Vi skaffer 
penge 
til huse
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