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En stambogstegning
af David Hartmeyer
Af OVERARKIVAR, DR. PHIL. VELLO HELK, KØBENHAVN

I Sønderjysk Månedsskrift nr. 8, 1979, of
fentliggjorde jeg en artikel om harpenistinde Charlotte Webers stambog med indførs
ler bl.a. fra Åbenrå, hvor hun opholdt sig
i februar 1795, antagelig hos vinhandler og
gæstgiver Johan David Hartmeyer, der den
23. februar skrev en hilsen i hendes stam
bog. Ved et besøg på Museum flir Kunsthandwerk i Frankfurt a.M. forrige sommer
havde jeg atter stambogen i hænde og op
dagede, at Hartmeyer, der åbenbart holdt
meget af at tegne, tillige har udfærdiget
titelbladet til sin gæsts stambog. Illustra
1983-11/12

tionen viser en laurbærkronet kvindefigur,
næppe et portræt af stambogens ejerinde,
men snarere en muse, med en harpe, ofren
de på venskabets alter. Motivet med de
klassiske omgivelser kendes også fra andre
stambøger. Til højre for alteret balancerer
to buttede engle på en sky; den ene bærer
et bånd med påskriften »Longe & prope«
(fjern og (dog) nær). Tegningen er signeret
af Hartmeyer og dateret i Åbenrå den 21.
februar 1796, altså to dage før hans indfø
relse i samme stambog.

305

At miste sin hud. En efterslæt
Ved PETER KR. IVERSEN

I Sønderjysk Månedskrift 1982, s. 291-304
har jeg meddelt et par tilfældigt fundne
eksempler på korporlig afstraffelse af et
par unge kvinder, henholdsvis 1742 og
1750. En systematisk gennemgang af ting
bøgerne for eventuelt at finde yderligere
eksempler på hudstrygning vil være meget
tidkrævende, men i anden forbindelse er
jeg, efter at historierne om Birthe Hansdat
ter og Hanne Jensdatter var trykt, stødt på
et tredie tilfælde af hudstrygning af en
kvinde i Møgeltønder, og denne gang
under en mere brutal form.
Det drejer sig om Barbara Pedersdatter,
som den 23. august 1719 blev fremstillet
på Møgeltønder birketing anklaget af bir
kedommer Chr. Thomsen for tyveri af nog
le tekstiler. Da tyveriet var gået ud over
birkedommeren selv, måtte der indsættes
en sættedommer, og det blev birkedomme
ren i Ballum birk Andreas Terp.
Den tyverisigtede Barbara Pedersdatter
var født i Ballum som datter af glarmester
Peder Sørensen og hustru Anne Peders.
Birkedommer Chr. Thomsen optrådte
selv som anklager, og under hans forhør af
Barbara kom det frem, at hun sad fængslet
på Schackenborg »udi det dertil og for sli
ge onde mennesker apterede logiment eller
hul«. Før fængslingen havde hun opholdt
sig hos en skoflikker ved navn Peder Henningsen, som boede i Lillegade i Tønder.
For 10-12 år siden havde hun imidlertid
boet et års tid som kniplingspige hos bir
kedommerens nabo, Tade Tecker, og hun
har således været godt kendt med lokalite
terne hos birkedommeren. Hun havde nu
forleden, den 11. august 1719, besøgt sin
gamle plads og var da om morgenen mel
lem kl. 6 og 7 gået ind på birkedommerens
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»gårdsrum« eller have over et dige, der skil
te hans og Tade Teckers grunde. Her hav
de hun løst et stykke fint hørgarnslærred
omtrent 30 alen langt til en værdi af 8 skil
ling pr. alen af blegepinden, havde rullet
det sammen og båret det bort gennem ha
velågen under sit forklæde. Birkedommer
Chr. Thomsen beskyldte endvidere Barba
ra for ved en tidligere lejlighed at have
fjernet en 6 alens blågarns dug og for sidste
år at have været medhjælper ved et tyveri,
som hendes forældre havde begået. Dette
benægtede hun dog, og dette tyveri synes
iøvrigt ikke at være nævnt i Møgeltønder
tingbog.
Hendes af overinspektør Eberhardt
Frostberg på Schackenborg beskikkede
forsvarer, Svend Kraft, kunne ikke hjælpe
Barbara, efter at hun havde tilstået. Det er
iøvrigt ved denne beskikkelse interessant at
lægge mærke til, at Svend Kraft var »fod
svend«, og at fodsvenden ifølge Frostberg
var den person, »som dog til ulydiges straf
og justitiens befordring nødig gøres som
metider«. Som forsvarer havde Barbara
altså den, som skulle effektuere en even
tuel korporlig straf på hende.
Foruden birkedommer Chr. Thomsen
fremstod også Silla Pedersdatter af Bøn
derby på tinge og anklagede Barbara for
for fire uger siden at have stjålet en blå
hvid kattuns næsedug, »hvilket hun og hos
samme tyvagtige kvindfolk her for retten
haver befunden i dag, såsom hun tog selv
næseduget op af hendes lomme og stak
hende det i hånd«. Endvidere bekendte
Barbara, at hun også for nogen tid siden
hos Hans Feddersen i Tved havde stjålet et
stykke lærred, som hun i Tønder havde
solgt til Peder Abild for 4’/2 skilling pr.

983

Siette Bog
32.
Befindes nogen med ringe Tyverj, som
ej tilforn dermed er befunden, da bør
hånd at miste sin Hud.

33.
End befindis hånd anden Gang med rin
ge Tyverj, da miste sin Hud paa Kagen
og brændis paa sin Ryg.

34.
Befindis hånd tredie Gang, da strygis
hånd til Kagen, og brændis paa sin Pan
de.

17. Capitel

984
35.
Stæl hånd fierde Gang, da bør hånd at
kagstrygis, og brændis med Tyvsmerke,
og forskikkis til Bremmerholm, eller an
den Stæds, at gaa i Jern og Arbejd sin
Livs Tid.
—

39.
Hvem som Tyvs Dom overgaar, hånd
skal betale den, som hånd stjal fra,
Igield og Tvigield, Det er først saa me
get, som hånd stjal fra hannem, og der
næst dobbelt saa meget, og have for
brudt sin Hovedlod til sin Husbond, og
derforuden straffis, som tilforn sagt er.

Uddrag af Kong Christian den femtes Danske Lov 1683, den første samlede lovbog for hele riget.

alen. Sluttelig bekendte hun også, at hun
for en halv snes år siden hos Botilla Hanses
i Østerby havde taget et stykke lærred, som
de dog havde fået fra hende igen, »og over
slog drengene hende med vand og stenede
hende af byen, efter at de havde bundet
hende på en stald og overøst hende med
vandet«.
Sagen blev udskudt til doms den 30. au
gust, og sættedommeren Andreas Terp
kunne da afsige dommen, efter at Chr.
Thomsen havde indleveret et skriftligt ind
læg og efter at Barbara havde erklæret, at
hun ikke havde mere at sige til sit forsvar.
Forinden selve domsafsigelsen bestemte
Andreas Terp, »at hun (Barbara) ville forføje sig til hendes logiement igen, og blev
så dommen afsagt som følger og hende kan
forelæses, når exekutionen derpå skal ske«.
I dommen hedder det, at Barbara nogle
gange havde begået småtyverier, og at hun
derfor skulle miste sin hud på kagen med
tre slag af otte ris, altså ialt 24 slag og
dernæst at skulle have tyvemærket ind
brændt på ryggen efter Danske Lovs 6.

bogs 17. kapitels 33. artikel.
Endvidere skulle Barbara: — betale til
sagsøgeren igæld og tvigæld og haver for
brudt hendes hovedlod til hendes husbond
efter lovens 6. bogs 17. kapitels 39 artikel«.
Dette vil sige, at hun skulle betale tre gan
ge det stjålnes værdi, men det var naturlig
vis lige så lidet sandsynligt, at hun formåe
de dette som at hendes hovedlod havde no
gen værdi for det grevelige herskab.
De to piger, Birthe Hansdatter og Han
ne Jensdatter, slap 30-40 år senere billigt i
sammenligning med den stakkels Barbara
Pedersdatter. De kunne nøjes med en mil
dere korporlig afstraffelse i fængslet, me
dens Barbara måtte lægge ryg til fodsven
dens ris ved kage, hvilket var langt mere
ydmygende, og hertil kom så, at hun blev
brændemærket på ryggen. Man var ikke
blødsødne i sager, som selv af dommerne
blev omtalt som småtyverier.

Kilder. Møgeltønder birks tingbog 1719 23/8
og 30/8. og Schackenborg godsarkiv. 16901746(49). Breve, resolutioner . . .1712 19/7.
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Den tredie trådfabrik
Af JOHS. LIND

Det var ikke alene kniplingerne, der gav
indtægter i det vestlige Sønderjylland,
men også fabrikationen af knipletråd spil
lede sideløbende en rolle.
Sognepræst Johs. Lind, Esbjerg, skriver
om indehaveren af den ene trådfabrik, hvis
navn især er knyttet til hans ejendom,
»Timmermanns gård« i Randerup, og hvis
trådproduktion sygnede hen, da han kom
op i årene og ingen arvtagere havde til fa
brikken.
Det er almindeligt kendt, at den sønderjy
ske kniplingeproduktion i 1700-tallet med
førte, at der blev etableret trådfabrikker i
Tønder og Løgumkloster, så at kniplingegrossisterne ikke behøvede importere den
dyre tråd til produktionen. Sådanne virk
somheder, der kunne medvirke til at holde
pengene inden for landets grænser, havde
dengang regeringens bevågenhed og blev
da også opmuntret og støttet ved forskelli
ge privilegier såsom toldfri import af råva
rer og fri handel med det færdige produkt.
Velnok i takt med, at liberalistiske ideer
vandt indpas på højeste sted, kølnedes
åbenbart regeringens bevågenhed overfor
sådanne priviligerede produktioner. Såle
des måtte f.eks. lederen af den løgumklosterske virksomhed vente forgæves i 13 år
på et svar fra kommercekollegiet i anled
ning af en ansøgning om at få bekræftet
det privilegium, som hans i 1808 afdøde
far havde haft.
Men i 1821 er der allernådigst befalet en
generel fornyelse af privilegierne til eksi
sterende og kommende kniplingetrådsfabrikker, som måtte ansøge derom. Og i den
anledning udgår der i første omgang en
meddelelse herom til de vedkommende
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myndigheder med forespørgsel om, hvor
vidt de pågældende fabrikker stadig er i
virksomhed.
Blandt andet er forespørgselen sendt til
amtmanden i Tønder vedrørende den der
værende fabrik, men han svarer, at denne
sag ikke vedkommer hans administration.
Det har åbenbart selv for centralstyrelsen
været vanskeligt at finde ud af de admini
strative forhold i Slesvig på den tid. Imid
lertid oplyser amtmanden dog, at »så vidt
han ved, skal fabrikken, om den endnu dri
ves, være meget aftaget«. Et par uger efter
kommer der så svar fra rette øvrighed,
magistraten i Tønder, der oplyser, at fa
brikken stadig er i virksomhed.
Forespørgselen blev også tilsendt amt
manden i Åbenrå (vedrørende fabrikken i
Løgumkloster), men desuden også til Ribe
stift, nemlig om en fabrik, der var blevet
oprettet i Randerup by i Løve herred. Den
var blevet etableret ved kgl. privilegium af
24/2-1796, fire år senere end Løgumklosterfabrikken.
Det originale privilegium, der nu ligger
som bilag til sagen i Rigsarkivet, oplyser,
at det blev givet efter ansøgning fra kan
celliråd Bendix Holst som ejer af Trøjborg,
på hvis jordegods i Randerup fabrikken
skulle etableres. Modtageren af privilegiet
var en mand fra Hamborg, Christian Wil
helm Timmermann. Han havde tidligere
drevet en trådfabrik i Hamborg, og den får
han lov til at indføre toldfrit til genetable
ring i Randerup.
løvrigt fik han følgende privilegier, der
stort set var som dem, der blev givet de
andre trådfabrikker: Toldfri indførsel af de
nødvendige råvarer; toldfri forsendelse in
den- og udenfor landet af de færdige pro-

Maleri af Timmermanns gård i Randerup som den så ud indtil omkr. 1935. Timmermann købte
gården af Nis Andersen (Randerup) i 1795for 4.333 Rd 16 sk. dansk kurant. Gården var frikøbt
fra Trøjborg i 1773.
1 1825 lod Timmermann gården gå til auktion. Den var på det tidspunkt noteret til 4 tdr., 2
sk., 2 fj., l3/4 album. Den højstbydende blev kniplingefabrikant Fedder Matthiesen i Visby. Han
fik den for 2.133 rbd. (1.333 Rd.). — Der medfulgte tre jernbilæggerovne.
Timmermann havde en søn, der døde som 32-årig i 1817. Sin kone mistede han i 1822. Han
selv er sikkert rejst bort fra sognet efter at have solgt gården. Måske er han taget tilbage til
Hamborg.
Ovenstående foto samt oplysningerne fra Trøjborg godsarkiv og Randerup kirkebøger skyldes
Søren H. Schmidt i Randerup.

dukter; handelsfrihed for enhver, der for
handlede tråden; fritagelse for militær ud
skrivning for fabrikkens arbejdere i almin
delighed og fabrikantens egne sønner i sær
deleshed.
Hvis de tre fabrikker stadig var i virk
somhed og ønskede fornyelse af deres pri
vilegier, skulle de ifølge kommercekollegiets henvendelse indsende de gamle privi
legier med ansøgning om fornyelsen.
Det gjorde de også alle tre. Men Tim

mermanns interesse var tydeligt afdæmpet.
Han ville gerne være fri for at betale årlig
afgift af fabrikken. Det kan Ribe Stift ikke
anbefale, men indstiller derimod, at han
får privilegiet udstedt gratis.
Svaret fra stiftet er bilagt brevet fra
Timmermann selv. På kollegiets spørgs
mål, om fabrikken stadig er i drift m.m.,
svarer han allerydmygst og underdanigst,
»at jeg vel endnu har indretningen i mit hus
til at tvinde knippelstråd, men dels svæk
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kelsen i afsætningen i de senere år og dels
svaghed i min høje alder af 73 år og i øvrigt
min forfatning har sat mig i sådan stilling,
at min årlige fortjeneste derved i de senere
år har ikke været af betydelighed imod,
hvad jeg deraf årlig efter anordningen har
svaret. - Dette har foranlediget mig til at
indsende min bevilling til allernådigst for
nyelse, som jeg nu erfarer skal ske, at ved
lægge allerunderdanigst ansøgning, om ik
ke denne fornyelse nådigst måtte forundes
mig foruden årlig pengeudgift, som jeg ik
ke godt kan tilvejebringe. Jeg beder og am
tets høje øvrighed at indsende denne min
ansøgning til nådig bønhørelse. - Randerup by på Trøjborg gods i Ribe amt, den
24. marts 1821.«
Som allerede nævnt kunne stiftet ikke
støtte ansøgningen om denne særlige be
gunstigelse, men foreslog i stedet det nye
privilegium udstedt uden gebyr. Kollegiet
fulgte amtets forslag så vidt, at de satte
gebyret ned til det halve af, hvad de to
andre fabrikker skulle betale: 17 rdl. mod
34 rdl. - Men det har nok alligevel været
for meget for den gamle Timmermann.
Privilegiet er ganske vist blevet udfærdiget
i den nye skikkelse sammen med de to an
dre den 31/8 1822 og vel også sendt afsted
til den lokale øvrighed. Men det er næppe
blevet indløst. I alt fald er det kommet til
bage til kollegiet, hvor det nu er arkiveret
sammen med de øvrige sager fra 1822.
Den gamle mand har åbenbart passet
den efterhånden temmelig beskedne virk
somhed alene. Han har vel ikke haft nogen
til at føre den videre. I Tønder havde den
første fabrikant ligefrem kontraktligt for
pligtet sig til at oplære sin søn til at drive
virksomheden videre, og i Løgumkloster
har den driftige fabriksherre selv haft en
flok af energiske sønner, der kunne gå ind
i virksomheden. Men Timmermann har til
syneladende i sin alderdom stået alene med
arbejdet. Der har ikke været mere at bygge
på. En smule blev der vel stadig produce
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ret, men der var ikke mere de store penge
i det. Medens lederen af Løgumklosterfabrikken i anledning af privilegiefornyelsen
var mest interesseret i at kunne holde på
arbejderne ved at sikre dem fortsat frita
gelse for militærtjeneste, havde for den
gamle Timmermann udsigten til en ny af
gift i anledning af den genopvågnede kon
gelige bevågenhed sikkert været nok til en
deligt at indstille arbejdet. Den nye bevil
ling gik tilbage til kollegiet.
Men det vides da, at fabrikken har været
i gang og også ydet sit bidrag til kniplingeproduktionen. Således oplyses i en indbe
retning 1815 om »fabrikker« i Løve herred,
at der er en trådtvindingsfabrik, som er
etableret efter kgl. privilegium af en ham
borger. »Fruentimmere forarbejder knip
linger hjemme i deres egne huse for de
privilegerede kniplingshandlere her i her
redet og omegnen, og disse forsender varer
ne til København og til andre indenrigske
steder, så og udenrigs. For disse fabrikker
vides ingen hindring, når der kun er god
afsætning på de fabrikerede varer. Mate
rialerne fås fra Brabrant og andre udenrigs
steder og tvindes dels på den her benævnte
trådtvindingsfabrik og dels på andre i om
egnen«.
Når der kun er god afsætning! - Det var
det problem, som ingen af de 3 fabrikker i
længden havde mulighed for at løse. Mo
den var ved at gå bort fra kniplingerne.
Først gik det ud over Timmermanns fabrik,
tolv år senere også over Tønder- og Løgumklosterfabrikkerne.
Kilder:
Kommercekollegiet, fabrikslister 1815, konge
riget (Rigsarkivet). Kommercekollegiet, indu
stri- og fabriksfaget, journalsag nr. 680, 1822.
(Rigsarkivet).
Boi Thamsens kopibog (Tønder Museum).

Trusseredere i 1750
Af F. S. GROVE-STEPHENSEN

Også i 1700-tallet var der interesse for lettjente penge, selv om en investering natur
ligvis også indebar mulighed for tab.
Cand. jur. F. S. Grove-Stephensen, Søn
derborg, skriver om risikovillige små ka
pitaler i 1700-årene. Dengang var 5% en
høj rente.
Man kan diskutere længe frem og tilbage
med sig selv og andre om, hvad en trusse
reder er. I dag er det vel nærmest en per
son, der søger at opnå en skattemæssig fi
dus ved investering i skibe, men før ind
komstskattens indførelse var det ikke just
det, der var sagen. Da var det nærmest
spørgsmålet om at opnå den størst mulige
fortjeneste ved indskud af kapital med den
mindst mulige risiko.
I 1700-tallet var fortjenesten ved penge
begrænset. Rentefoden var lav. 5% var en
høj rente og i virkeligheden var 4% i det
meste af århundredet den højst tilladte.
For at opnå fortjeneste måtte man derfor
investere i risikoprægede erhverv som
egentlig deltager, og her var søfarten det
almindelige.
Man kunne bygge skibe og have parter
i skibe, men der var så ikke alene den risi
ko, at skibet gik ned, men også at det sej
lede med underskud. For det må ikke
glemmes, at det var begrænset, hvor stort
et behov, der var for transport.
Åbenråskibene sejlede ud i ballast, det
var almindeligt, det hørte sig til, og det var
der ingen, der tog sig af, men kom de også
hjem i ballast, så var den gal. Så kunne
man ikke være sikker på, at skipperen hav
de tjent til mere end besætningens hyre, og
hvad blev der så til de almindelige kredito
rer, der havde provianteret, solgt sejl, tov
værk etc. på tre måneders solaveksler.

Modsat havde Sønderborgskibene last
når de sejlede ud, mursten til danske og
landbrugsprodukter til norske farvande.
Hvis en sådan skipper kom hjem fra Norge
uden last eller havde ligget over i måneder
og ventet på last i dansk havn, så var der
fare på færde. De laster Sønderborgskibe
ne fik, var de laster, alle var ude efter og
derfor billige, så der skulle sejles hurtigt og
tit for at få resultater.
På en eller anden måde havde man der
for fundet ud af, at man i Sønderborg fi
nansierede sin skibsfart ved hjælp af et
ældgammelt system (det var kendt i Baby
lon før år 4.000 før Christus), Bodmeri,
som medførte, at en skipper var i stand til
at låne penge til en højere rente end den
normale til finansiering ikke alene af sit
skib, men også af dets fart.
Systemet gik ud på, at långiveren stille
de et beløb til rådighed for skipperen på
bestemt eller ubestemt tid mod en rente,
der normalt lå mellem 10 og 12% (20 er
set).
Til gengæld fik han pant i skibet forud
for alle andre, derunder sømændenes hyre
og skibets proviantering. Forliste skibet var
pengene tabt, men skipperen forpligtede
sig til ikke at rejse ud, med mindre Bodmerihaveren gav sin tilladelse. En form for
opsigelsesret til beløbet med forholdsvis
øjeblikkelig virkning.
Systemet, der havde fungeret som rets
sædvane, fordi det var imod reglerne i Dan
ske Lovs søretsbestemmelser, (det var den
reciperede søret i den østlige del af hertug
dømmerne), blev senere i 1783 konfirmeret
ved stadfæstelsen af Sønderborg skipper
lavs vedtægter.
På grund af de sønderborgske bibøgers
forsvinden er det temmelig vanskeligt at
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danne sig et billede af aftalernes indhold,
men givet er det, at Christian Paulsen i sin
retsformularbog og civilret fra 1846 omta
ler systemet som stadig eksisterende alene
i Sønderborg.
I 1750 fungerede systemet upåklageligt.
Tre store financierer, aktive skippere, hav
de hver ca. 20 kontrakter, mens en lang
række mindre havde et par enkelte, præ
ster, læger, advokater etc. og så en lang
række skippere, der havde solgt deres skib

og ville sikre sig betalingen af et resttilgo
dehavende.
Pudsigt er det imidlertid at se, at der
midt i alle disse kontrakter dukker en lang
række landmænd frem, folk der har villet
sikre sig en fortjeneste lidt større end nor
malt.
Nogle eksempler kan nævnes: Eva, en
galeoth på 9 kommercelæster bygget i Søn
derborg 1720 skipper Poul Brag:

fra 24-11-50 til 19-III 1752

49'/2 rdl til Jørgen Jepsen, Klinting.
49 l/i rdl til Peter Hansen, Lambjerg.
100 Mark til samme
100 Mark til Jørgen Jepsen, Mintebjerg.
100 mark til samme.
100 mark til Peter Hansen, Lambjerg.
100 mark til Jørgen Jepsen, Mintebjerg.

fra 5-II-52 til 25-IV-1759
fra 23-1-1759 til?

Anna en jagt på 14 kl. bygget i
Kappel 1739 skipper Chr. Gotlænder,
fra 3-II 1752 til 20-XII-62

fra 26-11 1757 til 27-XI-62
Anna Sophie, skipper Chr. Gottlænder.
fra 20-11 1755 til 20-VII-63

10.XII-1756 til 4-II-61

1-II-1757 til 13-III-1763

100
100
100
100

mark
mark
mark
mark

til
til
til
til

Jørgen Jepsen, Mintebjerg.
Chr. Schmidt, Hørup.
Hans Kaad, Mintebjerg.
Chr. Andersen, Tandslet.

mark til Chr. Schmidt, Hørup.
mark til Peter Hansen, Lambjerg.
mark til Chr. Jørgensen, Mintebjerg.
mark til Chr. H. Knøs, Hørup.
mark til Chr. Andersen, Tandslet.
mark til Chr. Hansen Møller,
Notmarksskov.
150 mark til Martin Madsen, Adserballe.

75
75
100
75
200
100

Rentefoden var i alle tilfælde 12% og det meget mere end 1.000 mark, så det har
var ikke uden grund. De pågældende skip ikke været uden risiko at stikke sine penge
pere må have købt skib uden ret mange i sådan skibsfart. Hertil kom, at ikke min
penge. En galeoth på 9 kl. kostede ikke dre end to af de anførte skippere fallerede.
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Møller Lydik Jacobsen i Brøns
Af HANS BEIER, JÆGERSPRIS

Lydik og Nicoline Jacobsen på Brøns vand
mølle var vore naboer. Han var en særpræ
get personlighed, og der fortælles mange og sande - historier om ham. Her er et par
stykker.
I 1905 vedtog den tyske rigsdag en lov
om skat på tændstikker. Pengene skulle
bruges til hjælp ved opbygningen af en flå
de, der i påkommende tilfælde skulle kæm
pe med den engelske flåde.
Prisen på en æske tændstikker skulle sti
ge fra 1 pf. til 5 pf. Selv om jeg var en lille
6-års dreng dengang, husker jeg tydeligt de
voksnes reaktion på dette lovforslag. Ikke
tale om, at man ville bidrage med så meget
som én pf. til forstærkning af en tysk flåde.
Nej, man hamstrede så mange tændstik
ker, at ens behov var dækket mange år ind
i fremtiden.
Jeg husker klart disse store tændstikpak
ninger med et helt gros af 10-stykpakninger - 1440 æsker, hvilket gav en besparelse
på 57 mark og 60 pf. pr. colli.
I mit hjem og hos min fars forældre hav
de man tændstikbehovet dækket for lange
tider, men jeg blev vældig imponeret, da
jeg under den anden verdenskrig var på
besøg i Brøns mølle og konstaterede, at den
gamle møllers efterfølgere, Thoma og Aa
ge Jacobsen stadig havde tændstikker til
gammel pris: 1 pf. pr. æske.

Lydik Jacobsen kunne ikke udstå, at der
blev røget under arbejdet. Han skal engang
have sagt:
»En ved snart int mere, om folk de rycher ve’ æ arbe’, eller om de arbe’r ve’ æ
rychen«.

Engang, der skulle laves noget støbearbej
de, havde mølleren og hans to arbejdere
lavet en blandingsbakke (eller træunder
lag) til fremstilling af den beton af grus, ral
og cement, der skulle støbes med.
Mølleren bad sine medhjælpere om at
tage så og så meget af de tre bestanddele
og »så vil jeg gerne have denne dynge skov
let syv gange, for så bliver den færdige
støbning prima«.
Mølleren gjorde sig nu et ærinde andet
steds, mens skovlingen stod på.
Da han kom tilbage, stod hjælperne og
ventede.
»Nå, er I allerede færdige?«, sagde møl
leren. Ja, det var de da.
»Har I skovlet syv gange?« Ja, det havde
man.
»Næ, det har I ikke«, sagde mølleren,
»for så skulle blandingen have ligget i den
anden ende af blandingsbakken! Nu må I
hellere give det tre gange til, mens jeg ser
på«. Hvad de noget flove hjælpere så ord
nede.

★
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Livet i »Gram-havet«
AF FLEMMING ROTH

Forestil Dem at vi »hiver proppen op« i Nordsøen, så alt vandet forsvinder, og
at vi derefter går en tur på den tørre havbund for at notere, hvad vandet og
bunden har huset af liv. Øverst vil vi finde de nyligt døde organismer i færd
med at forrådne. Graver vi ned i havbunden, vil der dukke rester af dyr og
planter frem, men oftest kun deres hårde, modstandsdygtige skeletdele eller
pansrer, resten er rådnet bort. Jo længere vi graver ned i bunden, jo ældre er de
organismer vi finder og kommer vi tilstrækkeligt langt ned, dukker måske en
uddød fiskeart frem, der som årene er gået, er blevet dækket af et stadig
tykkere lag af ler, sand eller grus, der er ført ud i havet med flodernes vand.
I en vis dybde vil vi støde på en mørk, finkornet lerart, der indeholder mange
forskellige fossiler (rester af uddøde dyr og planter). Ved sammenligning af
fossilindholdet i dette lag med andre aflejringers indhold af fossiler, kan man
bestemme, at der er gået omkring 6 millioner år, siden netop dette indholdsrige
lerlag dannede bunden i den daværende Nordsø, der dengang strakte sig

Fig. 1: For 6 millioner år siden var store dele af Syd- og Sønderjylland havdækket.
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længere østpå end nu; så langt at store dele af Vest- og Sydjylland, herunder
Gram, var havdækket. Disse områder er senere blevet hævet op over
havniveau, og det ler man finder i Gram Teglværksgrav, er faktisk det
selvsamme som det i Nordsøen. En vandretur i lergraven er altså en vandretur
på en gammel tør havbund og fossilerne i leret er rester efter dyrelivet på - i og over denne 6 millioner år gamle bund.
I det følgende vil de forskellige plante- og dyregrupper fra Gram leret blive
omtalt. Ud fra de undersøgelser der indtil nu er foretaget af leret, ved vi, hvilke
dyregrupper der er repræsenteret og i flere tilfælde, hvor mange arter der er til
stede. Ved sammenligning med nærtstående, nulevende arters levemåde og vilkår, har vi forsøgt at se tilbage i tiden for at få en idé om, hvordan miljøet var
dengang. Resultaterne af disse undersøgelser er dog indtil nu ufuldkomne, og
ofte modstridende, og det vil kræve mange års fortsat arbejde, før vi bare med
rimelig sikkerhed kan tolke miljøet i Gram-havet for 6 millioner år siden.

Plantemateriale fra Gram leret
Der findes relativt meget plantemateriale opblandet i leret ved Gram, både
som hele træstykker, plantefibre og -pollen og éncellede alger (dinoflagellater).
De store træstykker stammer fra et landområde der sandsynligvis ikke har

Fig. 2: Træstykke boret af pæleorm, Teredo, Gram lergrav. Xca. 0,6.
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Fig. 3: Cyster af dinoflagellater, Gram lergrav. Xca. 1000.
ligget mange kilometer fra Gram. De er ført ud i havet via floderne og er på et
eller andet tidspunkt blevet så vanddrukne, at de er sunket til bunds, nogle
gange medbringende, mellem rødderne, en af de meget få sten, der findes i
Gram leret.
Det gamle træ, som vi finder i lergraven, er oftest gennemsat af huller boret
af pæleorm, en langstrakt ormelignende musling, der kun forrest på legemet er
omgivet af ganske små skaller, som andre muslinger. Pæleormen lever af træets
cellulosestof og har således været afhængig af, at der jævnligt blev tilført træ til
havbunden. I de borede træstykker kan man af og til finde rester af
pæleormenes små skaller. Træstykkerne, der er fundet i Gram leret, har
desværre endnu ikke kunnet bestemmes til art, på grund af dårlig bevarings
tilstand.
Der er fundet en del plantepollen, der ligner fyrrepollen, i Gram leret.
Fyrretræer vindbestøves og det pollen vi finder i Gram leret er blevet blæst ud
over havet, hvor det er sunket til bunds.
Af alger er det især skaller af de små dinoflagellater, der kendes fra Gram
leret. Dinoflagellaterne er éncellede organismer, der er forsynet med to
pisketråde (flageller), der bruges til bevægelse. En del af dem kan omgive sig
med en modstandsdygtig skal (cyste), hvori de kan overleve i flere år på
havbunden. Det er disse cyster, der stadig er bevaret i Gram leret, 6 millioner
år efter de dannedes. Dinoflagellaterne var dengang, som nu, en meget vigtig
plantegruppe. Selv om algerne er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje,
findes de i så store mængder, at de er ansvarlige for en betydelig del af den ilt,
der produceres på jorden, ligesom de er helt uundværlige som første led i
havets fødekæde. De fleste lever fritsvævende i havet og når de dør, synker de
ned på havbunden, hvor de, på grund af deres store antal, udgør en meget
vigtig kilde for olie.
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Sammensætningen af arter af dinoflagellater i Gram leret kunne tyde på, at
især den øvre del af leret blev aflejret i et hav, der var under indflydelse af
ferskvandstilførsel fra landområdernes floder, hvilket vil sige, at Gram leret
sandsynligvis aflejredes relativt tæt ved land.

DYRENE:
Foraminiferer
Sammen med de éncellede alger som har levet i Gram havet, har befundet sig et
stort antal éncellede dyr i form af foraminiferer. Foraminifererne er små slim
organismer, der er omgivet af en, ofte meget smuk, kalkskal af varieret form.
Skallen kan bestå af ét eller flere kamre. Gennem væggene kan udstrækkes et
antal slimtråde (pseudopodier), som anvendes til fangst og fordøjelse af
mikroorganismer samt til bevægelse. De fleste arter kryber rundt på dyr og
planter i havet eller direkte på bunden.
Der kendes et stort antal arter af foraminiferer fra Gram leret. Skallerne af
de største er så store, at de kan ses med det blotte øje, men for nærmere at
kunne studere deres form, er et mikroskop nødvendigt.
Foraminifer-slægterne stiller forskellige krav til deres levesteder. Nogle
foretrækker f.eks. store vanddybder, andre små, nogle høj saltholdighed,
andre lav. En forsigtig, foreløbig, tolkning af sammensætningen af fora
minifer-slægterne fra Gram leret, peger på, at havdybden i Gram havet, har
været mellem 70 og 100 m, og at de har levet i et åbent havmiljø på
mudderbund. Fossile foraminiferer har i dag indirekte fået en stor økonomisk
betydning, idet bestemte slægter især er knyttet til olieførende lag og således
kan anvendes ved identificering af disse.

Fig. 4: Foraminiferer, Gram lergrav, a: Uvigerina pigmea; b: Bulimina aculeata. X ca.
30.
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Fig. 5: Mosdyr (bryozo), Gram lergrav. Cupuladria sp. Xca. 8.

Mosdyr (bryozoer)
Mosdyrene er kolonidannende dyr. Mens de enkelte dyr er små (0,3-2 mm)
kan kolonierne opnå en anselig størrelse; således kan man i Gram leret finde
kolonier på 5-øres størrelse. Det enkelte dyr har sin bagkrop skjult i et
modstandsdygtigt hylster, som er det man finder fossilt. Forkroppen, der kan
trækkes tilbage i bagkroppens hylster, er forsynet med tentakler (fangarme),
der omgiver munden. Bryozoerne er højere udviklet end foraminifererne, idet
deres krop er specialiseret i nerver, muskler, ekskretionsorganer o.s.v.
Der kendes kun tre arter, fordelt på to slægter, af bryozoer i Gram leret, men
disse forekommer ret hyppigt. Det man finder i leret er den cirkelrunde, svagt
hvælvede, modstandsdygtige skal, hvori kolonien af dyr har siddet. Ved hjælp
af »støtteben« i koloniens rand, har den kunnet hæve sig lidt op over bunden.
Tilstedeværelsen af kun tre arter af mosdyr i Gram leret antyder relativt dårlige
levevilkår for denne dyregruppe, hvilket muligvis hænger sammen med en
kraftig »regn« af ler ned gennem havet og en deraf følgende risiko for
tildækning. Måske har de tre arter, ved hjælp af støttebenene, kunnet bevæge
sig en smule, og på den måde kunnet holde sig fri for ler. Gram lerets mosdyr
har blandt andet dannet nye kolonier ved knopskydning, ved afsnøring fra
randen af den gamle koloni.
Nulevende, nærtstående arter af mosdyr lever i relativt varme vande, blandt
andet ved Vestafrikas kyst.

Muslingekrebs (ostracoder)
Muslingekrebs er ganske små krebsedyr (0,2-5 mm), hvis krop er omgivet af en
toklappet kalkskal. Deres krop er forsynet med 7 par vedhæng, nemlig 2 par
antenner, 2 par mundlemmer og 3 par forkropslemmer. De fleste muslinge
krebs lever langs bunden, nogle få svømmer rundt i de frie vandmasser.
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Fig. 6: Muslingekrebs (ostracod), Gram lergrav. Xca. 32.

Der er ikke foretaget større undersøgelser over muslingekrebsene i Gram
leret, men andre steder har tilstedeværelsen af denne dyregruppe, ved
sammenligning med nulevende former, dannet basis for en vurdering af de
økologiske forhold, idet muslingekrebsenes udbredelse er betinget af faktorer
som bundtype og -vegetation, dybde, temperatur, saltholdighed, iltmængde,
surhedsgrad o.s.v.
I en enkelt prøve fra Gram leret er der fundet 5 forskellige slægter af
ostracoder, og for de tre slægters vedkommende, er de repræsentative for et
havmiljø med mudret bund og omkring 100 m’s dybde. Men det materiale der i
dag findes, er så spinkelt, at det ikke kan tillægges større værdi med hensyn til
en vurdering af Gram-havets økologi.

Krabber
Krabberne er omgivet af et stærkt rygskjold og i besiddelse af 5 par lemmer på
forkroppen, hvoraf det ene par er udviklet som klosakse, mens de andre
benyttes ved gang. Krabberne er talrigt repræsenteret i tre horisonter, mens de
meget sjældent findes uden for disse lag. Desuden findes langt de fleste krabber
indesluttet i en oval konkretionsbolle bestående af imprægneret, hærdnet ler,
der sandsynligvis er hærdnet på grund af stoffer udskilt fra krabberne under
deres forrådnelse. Om grunden til at krabber næsten udelukkende findes i
bestemte lag i lergraven, skyldes bestemte fysisk-kemiske forhold i netop disse
horisonter, eller om der findes andre forklaringer, vides ikke.
Der hersker også nogen usikkerhed med hensyn til hvilken slags krabbe det
egentligt drejer sig om (tilsyneladende er der kun fundet én art i Gram leret). I
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Fig. 7: Krabbe i lerkonkretion, Gram lergrav. X ca. 0,6.

Danmark har den i mange år været regnet til slægten Coeloma, mens en fransk
forsker anser den for at være meget nært beslægtet med den i Europa ikke
tidligere fundne slægt, Archaeogeryon, der kendes fra Miocæne aflejringer i
Sydamerika. Senere undersøgelser vil sandsynligvis kunne afgøre den rette
sammenhæng.

Søpindsvin
Søpindsvins bløddele er omgivet af en kalkskal bestående af mange plader, der
er besat med bevægelige pigge. Gennem nogle af pladerne stikker sugefødder,
ved hjælp af hvilke søpindsvinet kan klatre på lodrette flader.
De søpindsvin der kendes fra Gram leret, tilhører den såkaldte irregulære
gruppe. Det er typer, der har foretrukket blød bund, i hvilken de sandsynligvis
har kunnet grave sig dybt ned. Her har de levet af bundens indhold af små
snegle og muslinger samt foraminiferer.
Nærtstående, nulevende slægtninge lever i varme have og oftest på ikke alt
for dybt vand. De nærmeste slægtninge er såkaldte sømus.
Muslinger og snegle
Skaller af snegle og muslinger findes meget almindeligt i Gram leret. Hyppigst
forekommer en hjerteformet musling, Astarte reimersi, der er blevet opkaldt
efter Martin Reimers, læge i Gramby omkring 1880. Men også mange andre
arter er almindeligt forekommende - og der er i alt beskrevet omkring 130,
hvoraf de mindste kun er få mm - den største omkring 12 cm lang.
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Fig. 8: Irregulært søpind
svin, Gram lergrav. X ca. 3.

Fig. 9: Musling, Gram lergrav. Astarte reimersi. Xca. 2.

Fig. 10: Skal der er gen
nemboret af boresnegl
fNatica/ Gram lergrav.
Xca. 14.

Generelt er sneglene og muslingerne mindre i de nedre lerlag end i de øvre,
hvilket tyder på, at de her har levet under mindre gode vilkår. Svarende til dette
finder man, at indholdet af pyrit (svovlkis, FeS2) i leret er størst i de nederste
lerlag, og pyrit dannes i havet især på steder, hvor der er dårlig ilttilførsel.
En del af de skaller man finder, er gennembrudt af et lille cirkelrundt hul, der
viser, at de er blevet angrebet og ædt. Fjenden er en af deres egne, en lille
rovsnegl, Natica, der med sin raspetunge gennemborer snegle- og muslinge
skaller for at fortære husets beboer. Paradoksalt nok er også en stor del af
Aførzoz-skallerne gennemboret, så selv ikke denne har kunnet føle sig sikker
for sine artsfæller.
Hvis man findeler Gram leret og fører det gennem sigter med stadigt
faldende maskediameter, ned til 0,1 mm, vil man slutte med en rest bestående
af meget ens, aflangt elliptiske partikler. Disse repræsenterer sandsynligvis
sneglens efterladenskaber, d.v.s. 6 millioner år gamle sneglelorte, impræg
neret med pyrit.
En sammenligning af Gram lerets snegle- og muslingefauna med nutidige

Fig. 11: Musling fra Gram leret,
hvis nutidige slægtninge foretræk
ker varmere have. Chlamys clavata. Xca. 1,7.

slægtninge, kan ikke give noget klart billede af de økologiske forhold, der
herskede dengang de levede. En del af arterne lever i dag i varmere havområder
mens to, der er hyppigt forekommende i leret, Astarte og Sipho, nu foretrækker
koldere - endog arktiske have. En del forskere, der har arbejdet med Gram-ler
aflejringen i Danmark, hælder dog mod den anskuelse, at havet på det
tidspunkt, hvor leret aflejredes, var varmere end i dag og man kan ikke
udelukke, at /4.starZe-muslingen og STpÅo-sneglen dengang havde andre vaner
end i dag.
Mod dette taler imidlertid en anden undersøgelse, der bygger på snegle- og
muslingeskallernes ilt-indhold. Denne ilt indbygges i skallen under dyrenes
vækst og det interessante er, at ilten findes i to former (isotoper), tung ilt (18O)
og let ilt (16O). I skallerne indbygges forholdsvis mere af den tunge isotop ved
lave havtemperaturer, mere af den lette ved højere temperaturer. Ved at måle
forholdet mellem I8O og 16O i skallerne fra Gram leret er det derfor muligt at
bestemme den temperatur, hvorunder skallen har vokset. Resultater fra denne
undersøgelse viser en havtemperatur på ca. 10°, d. v.s. en temperatur, der ikke
er meget forskellig fra nutidens.
Foreløbigt kan vi derfor slå fast, at sneglene og muslingerne fra Gram leret
ikke entydigt peger mod en bestemt temperatur, i det hav hvori de levede.

Fig. 12: Hajtand, Gram lergrav. Isurus hastalis.
Xca. 1,2.

Fisk
Bruskfisk: Hajer og rokker hører til bruskfiskene, der er karakteriseret ved at
deres skelet består af brusk, ikke af ben. Dette betyder, at deres skelet kun
sjældent bevares efter deres død. I hajernes hvirvler kan der dog ske en vis
indbygning af kalk med alderen, hvilket gør disse mere modstandsdygtige, og
det er sådanne hajhvirvler der er fundet i Gram Teglværksgrav. De fleste
hajfund fra Gram leret består dog af tænder, der stadig, nu 6 millioner år efter
at de har siddet i en hajkæbe, er skarpe og glatte. Oftest finder man enkelte
tænder i leret, tænder der sandsynligvis er faldet ud, når en haj har hevet og
flænset i et bytte. Men hajerne er ikke blevet tandløse af den grund, for bag de
fungerende tænder sidder der mange reservetænder, parate til at træde i
funktion om nødvendigt. Der er fundet spor efter flere forskellige slægter af
hajer i Gram leret. Den største, der er beslægtet med nutidens store Hvide Haj,
har haft tænder, der var 16 cm høje og 12 cm brede og i den kæbe, hvori de har
været placeret, har der været mindst 48 fungerende tænder!
For at give plads til denne tandbevæbning har kæben, i åben tilstand, været
et godt stykke over en meter i højden og nogenlunde ligeså bred. Dyret har nok
været 12-15 m langt og har vejet omkring 14 ton. Det har været Gram-havets
ubestridte konge, der i størrelse endog har overgået de indtil nu kendte hvaler,
der kun har målt 7-8 m i længden. Også mako-hajer og tigerhajer fandtes i
Nordsøen dengang.
I Gram leret finder man af og til nogle, godt håndstore, snurretop-lignende

Fig. 13: Størrelsessammenligning mellem kæmpehajen fra Gram leret fCarcharodon
megalodon/ den nutidige Hvid Haj fCarcharodon carchariasj og et menneske.
Gentegnet efter R. Ellis (1976).

Fig. 14: Øresten (otolith), Gram lergrav. Argyrosomus holsaticus. 'Xca. 8.

konkretioner, hvilke er lerudfyldninger mellem hajhvirvlerne, der som nævnt,
oftest er forsvundet.
Den anden gruppe af bruskfisk, rokkerne, er i Gram leret kun repræsenteret
ved relativt små tænder og tornformede skæl.
En sammenligning af Gram-havets fauna med nutidige hajslægter antyder,
at havet hvori de levede, har haft god forbindelse til det åbne ocean, og at det
var ret dybt. Nogle af slægterne taler for, at havtemperaturen har været højere
end i dag, idet disse slægter i nutiden lever i varmere områder. Men på den
anden side kan det ikke afvises, at disse hajslægter for 6 millioner år siden var
repræsenteret af arter, som var mere almindeligt udbredt under køligere
havstrøg.

Benfisk: Der er beskrevet 34 arter af benfisk fra Gram leret. På trods af dette
kender vi kun få fund af hvirvler og andre skeletdele, men næsten udelukkende
kun såkaldte øresten (otolither). Ørestenene stammer fra fiskens indre øre,
hvor de er placeret i små væskefyldte hulheder, der er beklædt med sansehår.
Ørestenene virker her som sanseorgan for fiskene, ved at »fortælle« dem om
deres orientering i vandet.
Når fisk dør vil skelet og bløddele normalt rådne bort, mens ørestenene
bevares. Da ørestenene er forskellige for hver enkelt fiskeart, er det muligt at
bestemme, fra hvilken fisk de stammer. I denne sammenhæng er det interes
sant at noter sig, at 18 af de fra Gram leret kendte arter, hører til torskefiskene,
hvilket klart peger mod, at Gram-havet var relativt koldt (de fleste nulevende
torskefisk lever i kolde vande).
Størstedelen af Gram fiskene har levet tæt ved bunden, hvor de har ædt
mange af de orme, muslinger og snegle, der har befundet sig her. Hvor dybt
havet har været er der ingen klare indicier for, men mange arter lever i dag på
havdybder omkring de 100 m.
Nærtstående, nulevende arter til Gram-havets fiskefauna er torsk, sej,
hvilling, kulmule, sperling, sortvels, guldlaks, strømsild o.a.

Havskildpadder
Havskildpadderne udgør en artsfattig gruppe af store skildpadder, der kun
kommer på land for at lægge æg. Lemmerne er udviklet til store flade svømmeluffer der, som hovedet, ikke kan trækkes ind under skjoldet, hvad der ellers er
almindeligt hos mange andre skildpadder.
Læderskildpadden kan blive over 2 m lang og have en vægt på 500 kg. Dens
skjold er specielt udformet og består af mange små, mosaikagtigt sammen
føjede benplader, der er dækket af en læderagtig hud. Der er kun gjort ét fund
af havskildpadde i Gram leret og desværre er en del af dette gået tabt under 2.
verdenskrig, under dets opbevaring i tyske museer. To stykker, der var placeret
i Danmark, er bevaret på henholdsvis Geologisk Museum, København og
Midtsønderjyllands Museum, Gram.

Fig. 15: Del af skildpaddeskjold, Gram lergrav. Psephophorus sp. Xca. 0,7.
Normalt lever havskildpadderne i tropiske have, men de kan nu og da
træffes ved de danske kyster. Det er måske en sådan »forvildet« gæst, der
engang for 6 millioner år siden har svømmet rundt i Gram havet.

Sæler
Sælerne er pattedyr, der har udviklet sig fra land-rovdyr, gennem en tilpasning
til vandlivet. Sæler udgør en relativt ny dyregruppe, der først kendes fra
aflejringer der er 15 millioner år ældre end Gram-lerets aflejringer. De
sælknogler der kendes fra Gram leret adskiller sig, så at sige, ikke fra
nulevende sælers. I deres skeletanatomi er der altså kun foregået meget små
ændringer gennem disse 5-10 millioner år.
På Gram-havets tid har der ihvertfald levet to sælarter i området, nemlig en
af Remmesæl-størrelse og en af Grønlandssæl-størrelse. Muligvis stammer de
sælknogler, der indtil nu er fundet i Gram leret, fra flere arter, men da
materialet er ret sparsomt og da det endnu ikke er studeret af en specialist, må
dette spørgsmål stå hen.
De knogler der hidtil er fundet i leret hidrører på to nær (hvilke er
penisknogler), fra sælernes lemmer, og det kan undre, at der aldrig er fundet
dele af kranier, hvirvler eller tænder fra sæler.
Næsten alle sæler lever i dag i den kolde del af verdenshavene. Vores viden

Fig. 16: Nutidigt sælskelet med underliggende sælknogler fra Gram lergrav. Xca. 0,1.

om Gram sælerne er desværre i øjeblikket for lille til at kunne vurdere, om også
de har krævet et koldt hav, for at kunne leve.
Hvaler
Hvalerne er tidligere omtalt (Bendix-Almgren, S. E. og Roth, F. 1976; Roth, F.
1978; Roth, F. 1980) og skal derfor kun kort nævnes her.
Der er siden 1925 udgravet 10 større dele af skeletter fra bardehvaler, der har
levet i Gram-havet. Tre af skeletterne er næsten fuldkomne med alle dele
bevaret. Desuden er der fundet enkeltknogler fra tandhvaler af marsvin
størrelse, samt, angiveligt, nogle store tandhvaltænder, der minder om den
nulevende kaskelothvals, men disse fund er indtil nu så sparsomme, at de ikke
kan danne basis for en nøjere vurdering af tandhvalerne i Gram havet.
Derimod er Midtsønderjyllands Museums samling af bardehvalskeletter
betydelig og meget værdifuld, idet man kun ganske få steder i Verden har et
lignende materiale. I tiden fremover vil museet derfor bruge megen tid på
beskrivelse af disse. Foreløbigt er kun ét af skeletterne fra Gram leret blevet
videnskabeligt behandlet, og dette har blandt andet givet nye aspekter til
vurderingen af hvalernes udvikling.
Mange har undret sig over at der i et så lille område som Gram Teglværks

grav, er samlet skeletter af så mange hvaler og flere teorier er blevet fremsat.
Den mest sandsynlige er nok, at området omkring Gram, for 6 millioner år
siden, var udformet som en eller flere store havbugter, der, selv om de havde
forbindelse ud til det åbne hav, var adskilt fra dette ved lave barrierer, eller ved
en relativt snæver indgang.
Måske har området været rigt på éncellede alger, og dermed en masse
plankton med små-krebs og -fisk, som har trukket bardehvaler til, og måske er
disse ved et tilfælde, i deres søgen efter føde, kommet ind i havbugten hvor de
af en eller anden grund ikke har kunnet finde ud igen, hvorefter de er døde af
sult. Vi ved det ikke, men teorien om en mere eller mindre lukket havbugt
kunne også forklare det rolige aflejringsområde, der må have været under
lerets aflejring, for leret har krævet »stille« vand, for at kunne synke mod
bunden.
Hvalerne kan derimod ikke fortælle os noget om Gram-havets temperatur,
idet ihvertfald nulevende hvaler ofte foretager lange vandringer mellem varme
og kolde områder under deres søgen efter føde.

Fig. 17: Hvalfund under
udgravning, Gram lergrav
1979. Xca. 0,05.

Fig. 18: Ønskedrømmen.

Afslutning
Det er uhyre svært, om ikke umuligt, med vores nuværende viden om Gram-ler
Formationen og dens fossilindhold, at opstille en samlet model for miljøet i
Gram-havet, men visse ting tegner sig dog tydeligere end andre. Havdybden
f.eks. har sandsynligvis været 50-100 m, idet så at sige alle dyregrupper, der
har været repræsenteret i Gram-havet, har kunnet leve på en sådan dybde og
har nutidige slægtninge der gør det.
Meget sandsynligt er havet, ihvertfald i perioder, blevet tilført ferskvand fra
floder fra den ikke alt for fjerne kyst. Sammensætningen af arter af
dinoflagellater (og foraminiferer?) indicerer dette og det svarer godt til, at
Gram leret ikke er fundet i boringer meget østligere end Gram, og at der i dette
findes ret store mængder af plantemateriale fra land.
Overfladen af havbunden har, især i den første periode af Gram havets
historie, været relativt iltfattigt, hvilket vises af det store indhold af pyrit og af
at sneglene og muslingerne i disse lag er relativt små. Derimod er det muligt, at
der længere nede i havbunden har været mere ilt til stede, for man kan i
størstedelen af Gram leret konstatere gravegange efter orm.
Sedimentationen af ler på havbunden har været kraftig, og dette sammen
holdt med bundens relative iltfattighed betyder, at denne ikke har ydet de
allerbedste vilkår for organismerne, der levede her. Bl.a. er det karakteristisk,
at der kun findes ganske få arter af mosdyr, og andre dyr der normalt lever lige
oven på bunden.
Med hensyn til Gram-havets temperatur, er de oplysninger vi i øjeblikket er i

besiddelse af af meget modstridende karakter: En del snegle og muslinger der
var til stede i Gram-havet, kræver i dag temmeligt varme have, ligesom
mosdyrene, søpindsvinene og hajerne gør det, mens torskefiskene, sælerne og
nogle snegle og muslinger klart taler for, at havet var temmelig koldt. En
forklaring på disse modstridende oplysninger kan ikke gives i øjeblikket, men
måske skyldes det, at nogle af dyrene i Gram-havet havde andre temperatur
krav for 6 millioner år siden, end selv nærtstående, nutidige slægtninge.
Det store antal af bardehvaler der kendes fra Gram leret taler for et
næringsrigt hav med rigeligt plankton, som disse store dyr har levet af, og
muligvis har hele kyststrækningen omkring Gram, bestået af mere eller mindre
lukkede laguner, hvor hvalerne er blevet »fanget« og hvor leret har kunnet
bundfældes under rolige forhold.
Den nærliggende landjord kender vi endnu ikke meget til, men i Europa
havde græsplanterne deres storhedstid og på græsstepperne og i skovene levede
mastodonter, sabelkatte, næsehorn og den tretåede hest.
Vi har en drøm: At finde skelettet af et af disse dyr, skyllet ud fra kysten som
kadaver og sunket til bunds i havet, hvor Gram leret aflejredes.
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Stefan Piasecki (dinoflagellater)
Bjørn Buchardt (iltisotopundersøgelser)
Finn Nyhuus Kristoffersen (foraminiferer)
Eckart Håkonsson (mosdyr)
Kirsten Lieberkind (muslingekrebs)
Ulla Asgaard (søpindsvin)
Svend Erik Bendix-Almgreen (hajer og benfisk)
P. A. M. Gaemers (benfisk)
Ulrik Møhl (sæler)
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Fig. 1. Udsigt over Haderslev fjord fra Løn t. Maleri af Charlotte von Krogh. 1853.

LØNT. En gammelkendt
stenalderlokalitet
AF ERIK JØRGENSEN
Bondestenalderens store grave, dysserne og jættestuerne, hører til vore mest
kendte oldtidsminder, men desværre også til de mest eftertragtede. Middel
alderens kirkebyggeri, forrige århundredes vejbyggeri og landbrugets stigende
rationelle drift gennem tiderne er årsag til, at mangt et oldtidsminde er
forsvundet fra det danske landskab.
Et af de områder, det er gået særdeles hårdt ud over er Haderslev Næs. Her
skønnes at have været omkring halvt andet hundrede stengrave - kun fire står i
dag tilbage! En klynge på syv har knejset på bakkerne ved Lønt ned mod
Haderslev fjord (fig. 1). Gennem næsten hele forrige århundrede tiltrak disse
grave sig stor opmærksomhed. I dag vidner kun svage højninger i terrænet om
deres placering om fordums storhed.

Fig. 2. Stridsøkse fra Lønt. Indsendt til Oldnordisk Museum i 1827.

Nedenstående er en kavalkade om Lønt, fra arkæologiens spæde ungdom og
til nu, hvor stedet stadig har aktualitet. I dag er det ikke alene gravtomterne,
der har interesse, men også den sandede landtunge mellem disse og fjorden med sporene af en af bondestenalderens store samlingspladser.
De ældste arkæologiske oplysninger om ovennævnte lokalitet går helt
tilbage til 1827, hvilket bl.a. fremgår af Oldnordisk Museums protokol, der
beretter om en særdeles udmærket stenhammer (fig. 2), fundet af en bonde på
landsbyen Lønts mark og forskaffet af hr. amtmand og ridder Johannsen i
Haderslev (fig. 3).
Bag protokollens beretning gemmer sig følgende hændelsesforløb belyst
gennem to breve [1]:
Til
Den kongelige kommission
for opbevaring affundne oldsager.

Pro Memoria.
Gennem medfølgende indberetning fra pastor Fischer, Åstrup, kan den kgl.
kommission få indblik i, hvordan bødkeren Hans Hasberg i Over-Åstrup, er
kommet i besiddelse af en stridsøkse af sten, som samme har afleveret til mig.
Nævnte økse bærer øjensynligt på sig præg af høj alder og er efter min mening
overordentlig smukt bearbejdet og ualmindelig fint og smukt sleben, så at den
uden tvivl fortjener at indtage en plads i den højtærede kommissions antikvitets-

Fig. 3. Amtmand Fr. H. Chr. Johannsen.

samling. Da nu ejermanden afnævnte økse er villig til at aflevere denne, så tillader
jeg mig at forespørge, om den høje kommission ønsker nævnte økse. I hvilket
tilfælde jeg ikke vil undlade omhyggeligt at oversende den.
Da ejeren af den flere gange nævnte stridøkse er en meget fattig mand, så
indstiller jeg til højere afgørelse, om det ikke vil være muligt at bevillige ham en
afståelsesgodtgørelse udmålt efter dens antikvariske værdi.
Imidlertid vil jeg også bestræbe mig på, gennem prædikanten i Starup, i hvis
menighedsområde den omhandlede stridsøkse er fundet for år tilbage, under
hensyn til stedet hvor den blev opdaget, om muligt at indhente nærmere
oplysninger, og såfremt dette lykkes mig, ikke undlade at meddele dette senest
ved oversendelsen af antikviteten.
Haderslev Amtshus, den 31,e, okt. 1827.
H. Johannsen.

Hr.
Høj og velbårne
herren amtmand Johannsen,
ridder af dannebrog og dannebrogsmand,
i 'Haderslev.
Efter en af ex. høj og velbårne mig given opgave, har jeg ladet bødkeren Hans
Hasberg fra Over-Åstrup, som efter hans udtalelser til ex. høj og velbårne har
fundet en stridsøkse på en nærliggende mark, møde for mig, for at erfare
nærmere. Resultatet af denne undersøgelse blev følgende: Den nævnte bødker
gjorde for mig følgende udsagn: Han havde tilfældigt været i Starup sogn, i
landsbyen Lønt. Stridøksen blev da forevist ham selv af en bonde ved navn Hans
Hansen. Landmanden syntes ikke at sætte pris på den, vor bødker var af en anden
mening. Han spurgte derfor bonden, om han ville låne ham denne økse. Dette
skete; efter forløbet af nogen tid gik bødkeren til ejeren af stridsøksen med den
oplysning, at han havde forlagt den lånte økse. Stillet herover for skal
landmanden have svaret: Derved er der kun tabt lidt for mig. Herpå skal bødkeren
for endegyldigt at få hold i stridsøksen, have svaret, at han ville betale øksen eller
arbejde for den. Det sidstnævnte tilbud skal gårdejeren have modtaget og
bødkeren er således kommet i besiddelse af stridsøksen for 7 f(ennig). Nu skal
bonden have fortalt, at øksen var fundet på Løntmark for mange år siden, men
hvor, vidste han ikke. Da nu, ifølge denne beretning, denne sjældenhed fra
oldtiden ikke er fundet i mit sogn, så kan jeg kun efter den høje opgave ganske
lydigt indberette det anførte.

Åstrup Pastoral, den 30te, okt. 1827
ærbødigst
Fischer.

Syv år senere modtager Oldnordisk Museum fra pastor Boysen i Starup
sogn, en stenhammer, en meget mindre dito og en stenkile med bane, der
opgives at være fundne i et gravkammer i en høj ved Lønt. Og i 1838 forærer
kunstmaler Anton Melbye Oldnordisk Museum to lerkar (fig. 4), hidrørende
fra et gravkammer fra samme lokalitet og fundne sammen med to menneske
skeletter, stenkiler, stenøkser, ravperler og en stor skiveformet stenkølle.
Når de ovennævnte fund kom til Oldnordisk Museum i København, skal det
ses på baggrund af, at der i 1807 ved kongelig forordning nedsattes
»Kommissionen til Oldsagers Opbevaring«. Denne holdt sit første møde den 4.
juni og ifølge referatet i mødeprotokollen oplyses »Kommissionen besluttede,
for såsnart muligt at kunne træde i korrespondance med præsterne angående
indberetninger om endnu tilværende oldsager, og at der ufortøvet blev gjort
udkast til at skema som kunne tjene vedkommende til rettesnor for deres
efterretninger ... Kommissionen vedtog endvidere at tilskrive det slesvig-

Fig. 4. Lerkar fra Lønt, foræret Oldnordisk Museum i 1838.

holstenske kancelli for at udbede sig dets medvirkning i henseende til
oldsagerne i hertugdømmerne, hvorom Kommissionen også agtede at tilskrive
præsteskabet i Slesvig og Holsten. [2]
Man kunne af de indsendte fund fra Lønt måske have fået det indtryk, at
Kommissionens henvendelse førte til adskillige øvrigheds-indberetninger fra
hertugdømmerne, men i 1831 var det imidlertid kun 5% af Oldnordisk
Museums 3200 numre, der stammede herfra. For at råde bod på dette
misforhold besluttede Kommissionen på sit møde den 3’1. juli samme år, at
»virke til at en offentlig samling af nordiske oldsager indrettedes for begge
hertugdømmerne om mulig i Kiel«. [3]
Der gik knap tre år fra Kommissionens første officielle henvendelse til den
allerhøjeste stadfæstelse af statuttet for »Die königlische Schleswig-HolsteinLauenburgische Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterlän
discher Alterthümer« forelå i 1834. Det er i dette selskabs tolvte trykte
beretning fra 1847, vi finder de næste oplysninger om højene ved Lønt. [4] Her
berettes om en antiquarisk rejse i hertugdømmerne, foretaget året før af
permierløjtnant og toldkontrollør von Timm fra Ulzburg nær Hamburg.
Følgende del af rejsebeskrivelsen har vor interesse: »Fra Haderslev besøget hr.
von Timm i ledsagelse med doktor Hansen to - 50 fod fra hinanden liggende gravhøje, der lå ved landevejen til Årøsund, henved 3Å mil fra Staden og i
nærheden af den ved Haderslev Fjord beliggende landsby Lønt (mellem

Fig. 5. Plan over jættestuen ved Lønt. Tegnet i 1846 af von Timm.

kirkebyerne Starup og Grarup). Den østligste, der lå nærmest vejen, var
afgravet af ejeren fra vestsiden og indtil gravkammeret, og dette var blevet
åbnet ved borttagning af en sten, der havde afsluttet den smalleste side.
Kammeret, knap 14 fod langt, havde buede langsider og disse var ved midten
fjernet 8 fod fra hinanden og endte i en spids, idet to af sidestenene dannede en
stump vinkel, således at gravkammeret havde en bådlignende udformning,
som beretningen er anskueliggjort ved en tegning (fig. 5). Iberegnet den
borttagne sten havde gravkammeret 9 sidesten (med undtagelse af en mindre
sten, 1 fod og 4 tommer lang), der var fra 3 til 5 fod lange. Mellemrummene
mellem sidestenene var udfyldt med mindre, spaltede stenplader. Grav
kammeret var 5 fod og 6 tommer højt og dækket af to store overliggere. Fra
sydsiden førte en ødelagt gang, belagt med flade dæksten ind i kammeret. Nær
den sydlige sidevæg, til venstre for indgangen og tildels foran denne, lå en stor
granitblok, der rækkede ind mod kammerets midte. I dette havde ligget
skeletter, som desværre var blevet ødelagt af ejeren (nemlig også kranierne,
som er så vigtige for bestemmelsen af menneskeracer). Udfra armknoglerne
havde hr. doctor Hansen sluttet, at der havde været syv«.

Supplerende oplysninger om Lønt-jættestuen finder vi i nedenstående brev
fra pastor A. J. Boysen i Starup, til statsråd, kommandør af dannebrog pp og
professor Falck i Kiel.

Starup d. 23de aug. 1846.
Kære Ven.
Da jeg antager at mene at vide, at det vil interessere dig, så kan jeg ikke undlade
at meddele dig, at der for nylig i Starup sogn er blevet opdaget en jættestue i en
sand- og hedehøj, beliggende en lille halv mil væk fra Haderslev ved landevejen,
der fører til Årøsund. Den lå i den sydvestlige side af højen omtrent 3 alen under
overfladen; Meldingen blev dog først givet mig efter at den sten, der dannede
gravhulens vestlige væg var blevet brækket ud. Det hele består afmeget store, kun
på den indadvandende side noget fladhuggede, i øvrigt rå og utilhuggede
stenblokke og almindelige kampsten. Disse stenblokke, så store, at man ikke
begriber, hvordan mennesker i den tid, der sandsynligvis skulle bruges hertil, har
kunnet fremskaffe og tilhugge dem, er lagt således på og ved siden afhinanden, at
de alt efter deres form er længst, at de danner det fra sydøst mod nordvest sig
strækkende 7ll4 alen lange, omtrent 5 alen brede, 2^4 alen høje gravkammer, på
hvis gulv, der befinder sig endnu en stor, ganske vist liggende, men dog som en
slags stræbepille tjenende, sten.
Udvendig er det hele omgivet af en ca. 2 fod tyk, med små knuste flintsten
gennemæltet kompakt lermasse.
Den egentlige indgang befandt sig ved den sydvestlige side, er lavet af noget
flade ca. 2 alen høje sten, har en bredde på ca. h, en længde på 2l/2 alen og varforan
tillukket med en ligeledes flad sten.
Da man vedfjernelse af den vestlige væg nåede ind i gravkammeret, fandt man
dette omtrent halvvejs fyldt affin tør, støvagtig dyb jord og heri menneskekranier
og knogler i betydelig mængde (tilsyneladende af 8 mennesker) og større end
tilsvarende fra den nulevende generation, ovenpå disse 8 afflintsten fremstillede,
6 til 8 tommer lange, ca. 2 tommer brede offerknive.
Opdagelsen blev gjort, mens boelsmanden, som højen tilhører, begyndte at
bortfjerne denne, for at benytte sandet til at fylde på en eng.
Ved denne lejlighed stødte man også, men kun ca. 2fod under højens overflade,
på 2 urner eller krukker, som var fyldt med brændte knogler og aske. Den ene
(begge er lavet af sort lerjord) blev desværre helt knust, den anden har en oval
forneden bred udbuget form og er forsynet med 3 små ører.
Disse krukker er altså velsagtens fra en senere, fra kristlig tid, mens jættestuen
sandsynligvis skriver sig fra førkristlig tid, hvor man endnu ikke brændte de døde.
Forrige uge introducerede, netop i denne anledning min svigersøn, dr. og... råd
Langbehn i Haderslev, professor Forchhammer fra Kiel, der befandt sig på en
rejse til København, hos mig. Efter at denne havde taget jættestuen i øjesyn, fandt
han, som også er min mening ganskevist, allerede fordi det er så tæt ved en by og

derfor lettere kunne beses af fremmede, bestemt fortjener at blive bevaret og
fuldstændig genoprettet.
Til den ende måtte vel først stedet og det hele købes af ejeren, gårdejer Iwer
Thomsen i Lønt. Efter professorens ønske harjegforeløbig taget det løfte afham,
at han ikke vil tillade sig yderligere forstyrrelser af fundet og holde sig fra
nærmere.
Amtmanden, konferenceråd Johannsen, har jeg efter hans anmodning givet en
temmelig detailleret beskrivelse, men han synes ikke at interessere sig meget for
bevarelse af monumentet ...
Din
gamle skolekammerat
A. J. Boysen.
Starup-præstens antydning af, at amtmand Johannsen ikke interesserede sig
for jættestuens bevarelse, stemmer ikke overens med de faktiske realiteter, idet
amtmanden den niende maj, dvs. ca. en måned før von Timms besøg skriftlig
havde anmodet Haderslev herreds ridefogedembede om at undersøge mulig
hederne for en erhvervelse af den ovennævnte jættestue til Selskabet for
indsamling og bevaring af fædrelandske oldsager i Kiel, hvilket vil fremgå af
nedenstående breve:
Em. højvelbårne
Hr. etatsråd og professor Falck
Kommandør af dannebrog og dannebrogsmand
i Kiel.

Em. højvelbårne har jeg dermed den ære at fremsende medfølgende skrivelse fra
Haderslev herreds ridefogedembede, - hvorefter ejermændene til den vedÅrøsund
landevej i nærheden af Løn t, åbnede kæmpegrav, er villige til at overlade samme
til »Selskabet for indsamling og bevaring affædrelandske oldsager« i Kiel, for et
beløb på 50 rdl., - med den bemærkning, at den herboende dr. Hansen, mens
løjtnant von Timm var i Haderslev i anledning af de i den omtalte kæmpegrav
fundne knogler, har meddelt ham det fornødne.

Haderslev Amtshus, den 5le juli 1846
H. Johannsen.
Til
Det kongelige Haderslev Amtshus.

I henhold til den venlige skrivelse af 9. ds.fra det kongelige Amtshus undladerjeg
hermed ikke at meddele, at »Lønt Bjerg« ved Årøsund landevej, hvorpå den nylig

åbnede kæmpegrav ligger, efter jordebog og kort hører til lod nr. 1, gårdmændene
Iver Thomsen Nissen og Peter Hansen Kier i Lønt og måler 1 td, 4n/i6skp, bonitet
til 8/i6 s kp. De nævnte gårdmænd forlanger, som det fremgår af bilaget, for
afståelsen af nævnte kæmpegrav til »Selskabet for indsamling og bevaring af
fædrelandske oldsager« i Kiel, et beløb på 50 rdl curant. Det forekommer mig
tvivlsomt, om de sten der findes i den nævnte kæmpegrav er mere eller mindre
værd end ovennævnte beløb, idet man for det første ikke kan se dem i deres fulde
størrelse, for det andet ikke ved, hvordan de vil fremtræde ved bearbejdningen,
imidlertid har mine bestræbelser for at få nævnte gårdmænd overtalt til et lavere
krav været forgæves.

Haderslev den 15,e maj 1846
i al lydighed
F. S. Krogh.

Actum Lønt, 13de maj 1846
Tilstede er gårdmand Iver Thomsen Nissen
og gårdmand Peter Hansen Kier
foruden den undertegnede protokolfører.
Efter at bemeldte gårdmænd som ejere af gården Nr. 1 i Lønt og af de under
samme henhørende Lønt-Bjerge, var af undertegnede protokolfører bievne
underrettede om at Selskabet for samling og vedligeholdelse af fædrelandske
Oldtidsminder ønskede at konservere den for nyligen åbnede østlige af de på
bemeldte landstykke »Lønt Bjerge« vedÅrøsund landevej liggende kæmpehøje og
efterat bemeldte gårdmænd dernæst var bievne spurgte om, hvad deforlangedefor
at stille bemeldte østlige kæmpehøj til det nævnte selskabs disposition afgave
samme følgende erklæring: Vi er villige til at overgive den omtalte nys åbnede
østlige kæmpehøj til det bemeldte selskabs frie rådighed og disposition og for
fremtiden aldeles at fraholde osfra udøvelsen af vores ejendomsret tilsamme, når
vi for denne overladelse én gang for alle erholder den sum af et halvt hundrede
dalere slesvigholstenske courant - 50 rdl. cnt - eller 80 rigsbankdalere; og
bekræfter vi denne vor erklæring herved ved vores navnes egenhændige under
skrift, efter at have gennemlæst den foranstående protokol.
Iver Thomsen Nissen
Peder Hansen Kjær
In fidem protocollit subscriptionum
F. S. Krogh.

Professor Falck i Kiel, formanden for Det kongelige Slesvig-HolstenLauenburgske selskab for indsamling og bevaring af fædrelandske Oldsager,
bad derefter von Timm om en udtalelse, von Timms svarskrivelse blev
skæbnesvanger forjættestuens fremtid, idet den indeholdt følgende vurdering:

»Gravhøjen ved Løndt er efter min anskuelse, ikke mere i en sådan tilstand, at
det, med Selskabets ringe midler, kan tilrådes at købe en sådan for en pris på 50
rdl. courant, idet yderligere mindst 20 rdl. er nødvendig, for gennem udbedring, at
sætte samme i stand, saa den er sikret for al fremtid.
Da højens ydre form ved til- og afgravninger er blevet skæmmet, så må, for at
bevare denne høj og gravkammeret, nødvendigvis ikke blot anskaffes saa megen
jord, at siderne kan blive udfyldt dermed, men der må også anskaffes lyngtørv til
dækning og fastholdelse af denne nye jord, som ydre vævning, idet højen på de
øvrige steder også ser således ud og erfuldstændig bevokset med lyng, hvis rødder
fastholder overfladen.
Den sten, som ejermændenen for at åbne kammret har brækket væk, mangler
fuldstændig.
Da denne åbning imidlertid nu danner indgangen til gravkammeret, så kunne
denne sten da også udmærket, som nu undværlig, godt mangle.
De små fladspaltede sten, hvormed mellemrummene mellem de store sten har
været udfyldt, er alle revet ud og smidt væk. Kammerets øvrige sten, som bærer 2
dæksten, står fast og er omgivet og dækket af højens jord. Men hele indholdet er
imidlertid spredt ...
Hvis Kiel Museet kunne disponere over en lignende fond, som det i København,
så ville jeg sandelig tilråde køb af Løndthøjen, idet bevarelsen af sådanne
mindesmærker må være højst ønskværdigt og glædeligt; men under disse
omstændigheder tror og håber jeg; for så mange penge at kunne anvise den ærede
Ledelse en endnu fuldstændig uberørt, fuldstændig bevaret høj - den nordligste af
de 5 Tamdrup høje, betydelig højere og større end Løndthøjen.
Vi er i den heldige situation at have kendskab til, hvordan landskabet så ud ved
denne lokalitet omkring midten af forrige århundrede, idet malerinden
Charlotte von Krogh, der kom fra Husum, men som det meste af sit liv boede i
nærheden af Haderslev, som motiv til et af sine tidlige landskabsmalerier,
netop har valgt udsigten fra højene ved Lønt ind mod Haderslev. Maleriet (fig.
1), der er fra 1853, har som forgrundsobjekt netop en af stengravene, dog ikke
den lige overfor beskrevne, men en af de tre, der lå nord for chausseen til
Årøsund. Den nærmest afbillede flækkede sten viser i brudfladerne tydelige
kilespor og anskueliggør ret klart, at stengravene ved Lønt, også havde
stenhuggernes interesse.
Selv om Sønderjylland/Slesvig efter 1864 kom under tysk administration og
visse tyske personer mere end stod på spring for at foretage »udgravninger«
her [5], så blev det dog en dansker, nemlig journalist cand.phil. Vilhelm Boye
(1837-1896) (fig. 7), der kom til at udføre den første egentlige arkæologiske
undersøgelse ved Lønt. Objektet for Boyes udgravning, der blev foretaget i
juni måned 1870, var den anden af von Timms omtalte høje, der lå 50 fod fra
jættestuen. Sidstnævnte blev ifølge oplysninger fra Vilhelm Boye »under

Fig. 6. Snit og plan af dyssen ved Lønt. Udgravet af Vilhelm Boye i 1870.

oprøret i 1849 udgravet af perussiske soldater«. Det står endnu hen i det uvisse,
om denne sidstnævnte foretagsomhed iværksattes ved en tilfældighed for at
beskæftige de prøjsiske friskarer, eller om undersøgelsen var en bevidst følge af
de voksende nationale og politiske modsætninger i hertugdømmerne, om
udgravningen direkte eller indirekte havde forbindelse med von Timms
antiquariske rejse i 1846.
Årsagen til undersøgelsen i 1870 skal bl.a. søges i, at ejeren (»en brav dansk
mand« ifølge Vilhelm Boye) havde bortkørt en del af toppen af højen, der
dengang var 38-48 fod i tværmål og delvis omsat af sten, og herved var to store
overliggere af et gravkammer kommet tilsyne, Kammeret (fig. 6) viste sig at
være 7 fod og 10 tommer langt og indtil 3 fod og 4 tommer bredt samt 4 fod og 6
tommer højt (indvendige mål) samt længdeorienteret nordsyd. Det var
sammensat af seks bæresten, to i hver langside og en, der dækkede hele
nordsiden, mens sydsiden var halvt afdelt af en smallere sten og åbningen
spærret af en lavere dørsten. Kammerbunden var omhyggelig lagt med flade
flækkede sten og disse dækkedes af et lag tykt ler iblandet trækul og
hvidbrændt flint. Herover lå, som eneste gravgods, nogle skår af lerkar, en
pilespids af flint og nogle ravperler samt fragment af en flintøkse. Der fandtes
også knogler i kammeret, dog ikke hidrørende fra en gravlagt person, men fra
ræve, bestemt af Vilhelm Boyes ven, dyrlæge Schmidt Haderslev.

Fig. 7. Journalist Vilhelm Boye.

I Vilhelm Boyes beretning, dateret »Århus, i december 1873«, findes andre
oplysninger end dem, der angår selve gravningen, bl. a. at: »På den lige overfor
liggende mark, nord for chausseen, som ligeledes tilhører gårdmand Th.
Nissen, ligger lige i skrænten mod vejen tre tildels ødelagte gravhøje. I den
østlige af disse er der fundet et lille gravkammer med stensager; den vestligste
blev i 1871 med ejerens vilje og vidende undersøgt af nogle tyskere, som
nøjedes med at udkaste jorden i et derværende kammer. Senere har man
eftersøgt denne og fundet flere kiler og mejsler af flint, hvilke nu er
indlemmede i dyrlæge J. P. Schmidts samling i Haderslev«.
Det var dyrlæge Schmidts samling, der kom til at danne grundstammen i det
i 1887 oprettede museum i Haderslev og i protokollen til denne finder vi tre
flintdolke, som opgives at være fundne i et gravkammer ved Lønt, samt tre
slibestene og disse »er alle funden samlede i en gravhøj på Thomas Nissens
mark dersteds; der blev i det hele funden 11 sådanne stene, som på disse tre nær
blev ituslagne«.

Fig. 8. Plan over langdyssen ved Lønt. Undersøgt 1973.

Efter de ovennævnte undersøgelser bliver der en pause i de arkæologiske
aktiviteter på godt hundrede år. Et tilløb sker dog omkring 1960, da gårdejer
Gustav Jessen pløjer på og frilægger randstenene ved den østligste af højene
nord for vejen. Stenene blev dog fjernet noget senere med maskinkraft og endte
som havedige i Starup, på nær en enkelt, der endnu ligger i markskellet vest for
højen.
Det er først, da sønnen Anker Jessen, gårdens nuværende ejer, i begyndelsen
af 1973 retter forespørgelse om de overpløjede høje syd for vejen, at der igen
kom gang i de arkæologiske undersøgelser. Inden vi beskæftiger os med disse
skal nævnes, at højene her ligesom så mange andre oldtidsminder i det gamle
Haderslev amt, blev kortlagt og beskrevet i årene omkring første verdenskrig
af museets daværende direktør C. M. Lund. Og af hans materiale fremgår, at
der syd for vejen ikke blot har været von Timms jættestue og Vilhelm Boyes
runddysse, men yderligere to høje med storstensgrave, der lå længere mod øst.
Den nordligste af disse var i januar 1973 vanskelig at lokalisere pågrund af
den næsten fuldstændige planering, men et stort aflangt lyst sandet område
med en mørk bræmme udenom afslørede, at her måtte have ligget en langhøj,
og eftersom der fandtes oppløjede lerkarskår ved højfoden syd for en mørk
plet ved højens midte, var der ikke noget at tage fejl af.
Udgravningen et par måneder senere bekræftede formodningen.

Fig. 9. Lerkarskår foran langdyssens indgang.

Store dybe muldfyldte nedgravninger i den lyse undergrund afslørede, hvor
randstenene havde stået. Den fremkomne grundplan viste, at langdyssen inden
for randstenene havde været ca. 9 meter bred og henved 30 meter bred samt
længdeorienteret øst-vest (fig. 8). Kammeret havde stået midt i højen, dog
nærmest den sydlige langside og forbundet med denne ved en kort gang.
Kammerets bæresten havde ikke været anbragt på den gamle markoverflade,
men var nedgravet 30-40 cm i undergrunden. For at forhindre bærestenene i at
skride ud i det løse undergrundssand, havde man placeret en del hånd- og
hovedstore sten uden for disse, derefter pakket med råt ler iblandet knust flint
og ovenpå dette var igen et lag sten. I den omrodede kammerfyld fremkom
såvel oldsager fra gravanlæggets første brugstid som gravgaver hidhørende fra
700 år senere bisættelser. Uden for indgangen og på begge sider af denne
fremkom en stor mængde lerkarskår (fig. 9). Forklaringen på tilstedeværelsen
af disse itugåede lerkar skal søges i, at pladsen ved randstenene foran
gravkammerets indgang har været en offerplads. [6]
Men Lønt er andet og mere end de fund og storstensgrave, vi indtil nu har
beskæftiget os med, nemlig den sandede landtunge, der skyder sig ud fra
højene, ned mod fjorden og drejer ind mod Haderslev (fig. 10-12).
Det er ikke utænkeligt, at dyrlæge Schmidt har været på dette sandede næs. I
hvert fald findes der i hans samling en stridøkse, der opgives at være fundet på

Fig. 10. Udsigt over næsset og Haderslev fjord. Langdyssetomten ses i forgrunden.

»Lønt Mark«. Officielt blev dette område dog. først kendt i arkæologiske
kredse, da landsretsagfører Erik Westerby, København, i et brev dateret 16.
oktober 1939, gør Nationalmuseet opmærksom på denne »efter alt at dømme
ukendte boplads«.
Det blev museumsinspektør M. B. Mackeprang, der kom til at foretage
besigtigelsen af stedet, men det skete imidlertid først tre år senere. I sin rapport
gør han opmærksom på, at »pladsen har en vis interesse, da der lige syd for
findes adskillige tætliggende megalitanlæg ... Men da overfladefundene ikke
gav noget holdepunkt, foretog jeg ingen prøvegravning«. Herefter kom
pladsen til at ligge i dvale, indtil gårdejer Erik Ravn i 1956 anlægger en vej fra
sin mark og over til den kunstig opførte ø i fjorden. Materialet hertil hentede
han i skrænten ned mod denne og ved dette arbejde fremkom nogle sorte
pletter med skår og flint. Nogle af de fundne genstande skænkede Ravn til
Haderslev Museum.
Da forfatteren i januar 1973 gik hen over dette område mødte der ham et
syn, der satte gangen i stå, men tankerne i hurtigløb. For sjældent syntes set så
mange oldsager, keramik og flint, væltet op af ploven. Men det skulle dog være
for intet at regne imod dengang området blev opdyrket i nyere tid, da skulle
særdeles mange af bondestenalderens oldsager igen have set dagens lys og
kunne opsamles i sækkevis (siges der!).

Fig. 11. Pilen angiver Lønt-næssets placering ved Haderslev fjord. Kort fra ca. 1880.

For at få klaring på karakteren af denne store fundplads, der skønsmæssig
omfatter 4-5 hektar, har Haderslev Museum foretaget prøvegravninger dels
på gårdejer Jes Brams mark i 1974 dels på gårdejer Anker Jessens mark i 1978
og 1979.
Sidstnævnte gravning blev foretaget over en lang række weekends med
assistance af medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer, der også hjalp
til, da de oppløjede oldsagsmængder skulle opsamles i 1973.
Der er flere grunde til, at undersøgelserne kom til at forløbe yderst
tilfredsstillende, men først og fremmest en ovenud velvillig indstilling fra
lodsejernes side og så det lykketræf, at skæbnens gunst ikke gik os ram forbi,
men netop skændede os de arkæologiske fund og resultater, vi havde håbet på
at finde og lad os se lidt nærmere på dem.
Man har længe i Mellem og Vesteuropas stenalderkulturer kendt de såkaldte
befæstede anlæg, dvs. store områder, der helt eller delvis er omkranset eller
begrænset af såkaldte voldgrave. Sidstnævnte kan optræde i en eller flere
rækker, afbrudt af jordbroer, og umiddelbart herindenfor kan der være
palisadehegn.

Haderslev Fjord

Fig. 12. Højdekurvekort over området ved Lønt, der viser gravhøjenes placering iforhold
til samlingspladsen.

Når gangen i 1973 gik i stå, men tankerne i hurtigløb, så var det fordi, der
åbnede sig det perspektiv, at der her ved Lønt netop fandtes et sådant befæstet
anlæg. Inden for vor bondestenalder blev disse anlæg først kendt i slutningen
af 1960’erne, først Btidelsdorf ved Ejderen senere Sarup på Fyn, der nu er
næsten færdigudgravet. [7]
Skulle området ved Lønt være et sådant anlæg, måtte vi altså finde de
såkaldte voldgrave og hvad var mere nærliggende end at antage, at disse måtte
forløbe fra fjorden og skråt over mod den fugtige inderlavning, der ligger
umiddelbart nordvest for den nu forsvundne høj, der »udgravedes« af tyskerne
i 1871. Derfor blev udgravningsfeltet her anlagt i øst-vestlig retning.
Næppe var mulden afskrabet fra det 5 X 50 meter lange felt før to store sorte
fyldskifter dukkede frem (fig. 13) og mere end antydede chancerne for et godt
resultat. Beviset kom, da vi gravede grøfter tværs gennem fyldskifterne, og til
vor overraskelse var her ikke to, men mindst fire voldgrave, der måske har
fungeret sammen to og to på forskellige tidspunkter. Voldgravene, der var
indtil 2/2 meter dybe (fig. 14), kan næppe have stået åbne mere end et års tid.
Dette fik vi anskueliggjort ved, at vore udgravningsgrøfter overvintrede og da

Fig. 13. Udgravningsfeltet ved Lønt, der viser voldgravenes placering.

Fig. 14. Snit gennem den 2lh meter dybe voldgrav.

Fig. 16. Snit gennem voldgrav med oldsager in situ.

Fig. 17. Lerkar fra samlingspladsen ved Lønt.

vi kom tilbage et halvt års tid efter, var disse ukendelige og næsten opfyldte,
dels på grund af jordskred dels forårsaget af sandfygning. Samme hændelses
forløb er foregået i oldtiden tillige med, at jordmateriale også er kommet i
voldgravene ved menneskets hjælp.
Derved er oldsager enten tilfældigt blevet indblandet i fylden eller forsætligt
anbragt i voldgravene (fig. 15-17) og det er disse fund, der gør os i stand til at
datere det befæstede anlægs forskellige faser. De ældste voldgrave er antagelig
anlagt ved overgangen mellem dysse- og jættestuetid, mens de yngre er gravet
henved hundrede år senere.

Fig. 18. Udgravningsfelt med gruber, stolpehuller og stolpegrøfter beliggende umiddel
bart nordøst for voldgravene.

I det store område inden for voldgravene findes efter al sandsynlighed en
mængde gruber, at dømme efter de mange sorte pletter, der blev set under
opsamlingerne i 1973. Kun en lille del af disse er undersøgt og indholdet i
gruberne varierer lige fra hele lerkar og økser, over forsætligt ødelagte
genstande til almindeligt affald. Og i grubernes fyld er desuden fundet en hel
del forkullet korn: emmer og nøgen byg (fig. 19) samt nøddeskaller.

Fig. 19. Forkullet korn: emmer og nøgenbyg fra en af gruberne. Ca. 1:2.

Selv om kun en lille del af Lønt-pladsen er undersøgt, har den alligevel så
mange lighedspunkter med andre befæstede anlæg især Sarup på Fyn, at
tolkningsmodellerne må være de samme. Når betegnelserne: befæstet anlæg og
voldgrave hidtil er omtalt som såkaldte, hænger det sammen med, at det er
vanskeligt at opfatte disse pladser som egenglige forsvarsanlæg som hidtil
antaget. Voldgravene kan som ovenfornævnt næppe have fungeret som
sådanne ret længe på grund af jordskred og sandfygning, og det er også
tvivlsomt, om man i yngre stenalder har haft så store hærstyrker, at det har
været nødvendigt med tilflugtsborge eller lignende. Det er derfor mere
sandsynligt, at disse steder oprindeligt skal opfattes som et samlingssted, hvor
et områdes befolkning, i dette tilfælde Haderslev Næs med det naturlige
bagland, mødtes i socialt, økonomisk og kultisk øjemed.
Votivfundene i gruberne og voldgravene antyder visse endnu ikke klarlagte
kulthandlinger, der måske er foretaget i forbindelse med dyre- og menneske
ofringer. Sidstnævnte er dog ikke påvist ved Lønt, men kendes fra Sarup og
flere europæiske lokaliteter.
Indledningsvis blev det nævnt, at der på Haderslev Næs havde været
omkring halvt andet hundrede stengrave, hvoraf den overvejende del havde
været dysser. Antagelig må dette store tal sættes i forbindelse med en betydelig
befolkningstilvækst i tiden omkring 3200 f. Kr. Fra det forudgående halve
årtusinde af yngre stenalder, bondestenalderen, kendes yderst få fund fra

Fig. 20. Lønts beliggenhed på Haderslev næs. De enkelte udfyldte kvadrater, der måler
250X250 meter, viser hvor der findes gravhøje.

Haderslev Næs, hvilket medfører at vi ikke kender meget til erhvervet i dette
tidsrum, men det kunne have været baseret på en blandingsøkonomi af jagt og
fiskeri samt indsamling af vegetabilsk føde, små årlige svedjebrug, dvs.
fældning af skov med efterfølgende afbrænding til korndyrkning, hvortil kom
mindre kvæghold og svinedrift. I tiden fra bondestenalderens begyndelse til
den store samlingsplads ved Lønt etableres ca. 800 år senere, må vi regne med
en række udviklingsstadier, hvor ny teknologi og nye midler tages i anven
delse. Plovbrugets indførelse og større kvæghold repræsenterer antagelig det
store stadium i denne udvikling. Begge ændringer kræver imidlertid en forøget
arbejdsindsats: trækdyrene skal fodres, foder indsamles, markerne ryddes,
luges og hegnes osv. [8]
Det kan være disse ændringer i erhvervsmønstret, der ligger bag opførelsen
af de mange stengrave på Haderslev Næs, hvis placering nær kystegnene
indirekte antyder bosætningsstrukturen (fig. 20). Stenmonumenterne havde
antagelig ikke blot funktion som grave, men var måske også opført i
forbindelse med ceremonier af social betydning for de enkelte bygders
sammenhold, for derefter muligvis at fungere som bygdernes hævdsymboler

på nye og gamle opdyrkningsarealer. Den store samlingsplads ved Lønt
afspejler måske disse bygders afhængighed af og behov for social, økonomisk
og/eller kultisk fællesskab.
Der er imidlertid lang vej endnu før vi såvel i store træk som i detaljer kan
bevise ovenstående udviklingsmodel. Men måske bringer nye undersøgelser
bl.a. i forbindelse med en planlagt stor spildevandsledning tværs over
samlingspladsen ved Lønt nye bidrag til den videre forståelse af bondebefolk
ningens socialhistorie for fem-seks tusind år siden på Haderslev Næs.
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amatørarkæologen Jørgen Rieck, der har oversat de gamle breve, skrevet på tysk med snørklet
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2. V. Hermansen: Oprettelsen af »Den Kongelige Commission Til Oldsagers Opbevaring«. Årbøger
for nordisk oldkyndighed og historie. 1931: 265-320.
3. M. Mackeprang: Oldsagskommissionen i København og Oldsamlingen i Kiel. Festskrift til H. P.
Hansen. 1932: 94-102.
4. Kiel Berichte XII. 1847: 28-29.
5. J. J. A. Worsaae: Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oldtidsminder. 1865: 12-15.
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Hærvejen og bebyggelsen i
Nordslesvig i den ældre
bronzealder
AF STEEN WULFF ANDERSEN
Hærvejen kan med en vis ret siges at være sønderjysk historieforsknings
elverpige: dragende og lokkende. Lige siden Hugo Matthiessens berømte bog
om vejen udkom for over 50 år siden, har Hærvejen fascineret [1]. Her var et
levende fortidsminde, der opfordrede til indlevelse og fordybelse, og talrige er
de afhandlinger, der i den forløbne tid er skrevet om emnet.
Ét af de problemer, der har optaget de mange hærvejsforskere mest, er
spørgsmålet om vejens alder [2]. Mens Matthiessen i hærvejsbogen forsigtigt
taler om en »tusindårig vej«, opfatter de fleste andre Hærvejen som langt
ældre, og det har i dag vundet alm. hævd, at vejen har rod i stenalderen eller i
hvert fald i den ældre bronzealder. Baggrunden for opfattelsen af Hærvejen
som en oldtidsvej er Sophus Müllers banebrydende artikel»Vei og Bygd i Stenog Bronzealderen« fra 1904 [3]. Som den første forsøger Müller her at skrive
arkæologisk bebyggelseshistorie. Området er det NV-lige Jylland omkr.
Holstebro og Viborg, og metoden er grundige topografiske undersøgelser af
gravhøjenes beliggenhed. Når Müller tager udgangspunkt i højene, skyldtes
det en næsten total mangel på bopladsfund fra yngre stenalder og ældre
bronzealder. Som mange andre steder i landet ligger højene i NV-Jylland ofte i
rækker, og ud fra detailstudier af disses forløb i terrænet når Müller frem til, at
højrækkerne i virkeligheden afspejler oldtidens vejlinier. Gravhøjene har
skullet ses, og hvor var det mere nærliggende at placere monumenter end, hvor
folk kom forbi? Vejene har dog kun indirekte været bestemmende for højenes
beliggenhed. »Vejhøjene have faaet deres Plads, fordi man boede ved Veien.
Den som havde sit Hus ved Veikant, reiste Gravhøi dér; boede man på Bakken
i Nærheden, blev Høien hvælvet dér, og havde man sit Bo langt borte fra
Færdselsvei, saa gravlagdes ogsaa den Døde ved Hjemmet.« [4] Når højene
ligger ved vejlinierne, skyldes det »...at man, hvor der fandtes Veie, slog Bo ved
dem. Som i vore Dage skabtes Bebyggelsen af Veien.« [5] Senere i artiklen
modificeres dette synspunkt dog noget, idet det anføres »... at Agerbrug og
Kvægavl vare til en vis Grad bestemmende for Bebyggelsen;«
Når Müllers højteori her er refereret, skyldes det, at den har haft en kolossal
betydning for alle senere vejundersøgelser. - Talrige forfattere har ud fra
højenes beliggenhed trukket vejlinier i landskabet; til tider på grundlag af en
meget håndfast fortolkning af højteorien.
Også for spørgsmålet om Hærvejens forløb i oldtiden har Müllers teori som

nævnt haft meget stor betydning. Selv beskæftigede Müller sig med emnet
allerede i 1914, [6] men materialet er senere udbygget i en lang række
afhandlinger [7]. Nu er vurderingerne i disse afhandlinger stærkt vekslende, og
ofte omhandler de kun et mindre område, men det er den generelle opfattelse,
at Hærvejen som international forbindelsesvej mellem Jylland og kontinentet
har rod i sten- eller bronzealder. Tidligere opfattedes Hærvejen hovedsagelig
som en enkelt vej, og diskussionen drejede sig for en stor del om vejens mere
nøjagtige forløb. I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale om et
»Hærvejsstrøg«, idet vejen menes at have flyttet sig frem og tilbage gennem
tiderne under påvirkning af lokale forhold. Måske har flere parallelle
vejstrækninger været i brug samtidigt, men under alle omstændigheder er det
opfattelsen, at der i oldtiden har været en stor N-S gående vej, som var
halvøens hovedforbindelse til det fremmede. Det var navlestrengen ad hvilken
nye impulser kom til Jylland; åndelige som materielle. Her kunne man møde
handelsmændene dragende mod syd med flint, rav, huder m.v., mens de den
anden vej havde guld og bronze med til det metalhungrende Norden. Og det
var ikke alene Jylland, der havde sin hovedvej. Også gennem Centraleuropa
blev der tegnet fjernforbindelser. [8]
Undersøgelser af veje fra tiden før de ældste kort er en meget vanskelig opgave,
men helt galt bliver det, når vi går tilbage i oldtiden, hvor vi kun har sporene i
landskabet at gå efter. Problemet er her, at det er næsten umuligt at datere de
gamle vejstykker og hjulspor, der endnu findes i tusindtal rundt omkring i
landet. Der findes sjældent genstande ved udgravningerne, og dukker der
endelig nogle op, er det oftest umuligt at afgøre, om de stammer fra vejens
anlæggelsestidspunkt, eller om de er langt senere. Kun, hvor der er bevaret træ
f. eks. i forbindelse med broer, vadesteder eller andre fugtige områder, er der
mulighed for ad naturvidenskabelig vej at få en mere præcis tidsfæstelse. [9]
Samme mulighed fås, hvis et hjulspor ligger forseglet af et veldateret
bopladslag eller en gravhøj. [10]
Endnu er det kun relativt få vejstumper, der på denne måde har kunnet føres
tilbage til oldtiden, og det er derfor ikke muligt at bruge disse undersøgelser til
indtegning af et egentligt vejnet. Forhåbentlig vil vejarkæologien ad åre
komme så vidt, men det vil kræve massevis af veldaterede undersøgelser.
Det er jo, sandt at sige, et noget magert grundlag at lave oldtidsveje på, og
det er ikke underligt, at Sophus Müllers højteori er blevet brugt som en
kærkommen hjælper. Men kan teorien nu også holde? Som nævnt er der to
hovedbestanddele i Müllers teori: 1: Det er vejene, der har skabt bebyggelsen
(fortrinsvis), og 2: gravhøjene er tæt bundet til bebyggelsen. Hvad det sidste
angår, er der endnu kun få, der har rejst alvorlige indvendinger. Ganske vist er
der næppe grundlag for Müllers meget bogstavelige opfattelse, at højene har
ligget klods op ad, hvor man boede. Men omvendt er det utænkeligt at
forestille sig, at man har transporteret de døde over længere afstande for at få

dem begravet. Desværre er det meget vanskeligt at bevise denne påstand, da
der fra de to dele af oldtiden, der er rigest på høje - yngre stenalder og
bronzealder - endnu kun kendes ret få bopladser. Men fra en lang række specielt nyere - højudgravninger kendes der fund af bopladsrester i højfylden,
ligesom det også efterhånden er meget almindeligt at træffe ardspor direkte
under højene. Hvorvidt vejene skabte bebyggelsen i oldtiden er langt mere
problematisk. Eller sagt på en anden måde: Afspejler en højrække nu også et
vejforløb?
Som grundlag for vejstudier efter Müllers højmetode anvendes der oftest
højkort med samtlige registrerede høje indtegnet. Det giver en række åbenbare
usikkerheder. For det første er højenes bevarings- og registreringstilstand
forskellig fra egn til egn, og for det andet - og det er nok så væsentligt - ses høje
fra hele oldtiden under ét. Når man har valgt denne løsning skyldes det først og
fremmest, at kun et fåtal af de titusindevis af gravhøje er undersøgt, samt at
mange undersøgelser er upublicerede, så det er vanskeligt at få overblik over de
enkelte oldtidsafsnit.
For den ældre bronzealders vedkommende er der imidlertid i de seneste år
på dette punkt sket store landvindinger. Takket være et storstilet tysk
forskningsprojekt, råder vi i dag over en stribe katalogpublikationer, hvor
samtlige kendte fund og fortidsminder fra de danske øer og den sydlige del af
Jylland er beskrevet (E. Aner og K. Kersten: »Die Funde der älteren
Bronzezeit in Dänemark«, 1973 ff). Der er overvejende tale om gravfund,
men også de sparsomme bopladsspor og enkeltfundene er medtaget. Gennem
disse publikationer og de tilhørende udbredelseskort har vi et langt sikrere
udgangspunkt for at kunne bedømme spørgsmålet om bebyggelsen og vejene i
et enkelt oldtidsafsnit, end vi nogensinde tidligere har været i stand til. Lad os
se nærmere på situationen i Nordslesvig.
Publikationerne medtager for Nordslesvigs vedkommende omkr. 800
lokaliteter, hvoraf hovedparten stammer fra den ældre bronzealders to sidste
afsnit. D.v.s. i årstal ca. 1500 - ca. 1000 f. Kr. Set i forhold til vore dage et
meget stort tidsrum, men i arkæologisk sammenhæng noget nær det tætteste, vi
kan komme et øjebliksbillede. Ved bedømmelsen af Aner og Kerstens
fundkort må man dog som ved alle arkæologiske udbredelseskort stille sig selv
det spørgsmål: Giver det nu et pålideligt billede af bebyggelsen i det
pågældende tidsrum? Som nævnt ovenfor kan der fra område til område være
ret store forskelle i fortidsmindernes bevaringstilstand, ligesom den arkæo
logiske undersøgelsesvirksomhed ofte har været meget uensartet. Det er da
også tilfældet for Nordslesvigs vedkommende. Både tilstedeværelsen af
arkæologisk arbejdende museer og ihærdige amatørarkæologer afspejler sig
tydeligt i udbredelseskortene. Der er ingen tvivl om, at en målbevidst
spredning af den arkæologiske virksomhed ville kunne rette op på nogle af
skævhederne. Uden at kunne fremlægge nogen tilbundsgående analyse af dette
problem, er det dog indtrykket, at hovedtendenserne i de fremlagte fundkort er

holdbare. Det bygger på flere ting. For det første er der tale om et relativt stort
antal fund. Dernæst er indsamlingen af fundoplysningerne foregået over et
meget langt tidsrum (ca. 150 år), hvor mange folk med forskellige interesser og
kontakter har haft mulighed for at gøre sig gældende. Og endelig er flere af de
områder, der er tyndt besatte i den ældre bronzealder langt fra arkæologiske
uopdyrkede. Det viser fundene fra andre oldtidsperioder.

Med disse ting i baghovedet kan vi nu kaste os over kortet med fundene fra den
ældre bronzealder i Nordslesvig (fig. 1). Vi lægger her mærke til en række
mere eller mindre tydeligt afgrænsede fundkoncentrationer: Midtals, Padborg/Bov området, Hjordkær/Rødekro, området mellem Slibsø og Genner
Fjord, egnen syd for Jels og området Skrydstrup/Vojens/Over Jerstal.
Endvidere viser kortet en påfaldende fundtomhed i området nord for
Haderslev, ligesom der også er »hvide pletter« syd for Aabenraa, i den østlige
del af det gi. Tønder amt, syd for Ribe og øst og sydøst for Rødding.
Sammenligner vi fundfordelingen med jordbundsforholdene ses en tydelig
tendens til, at punkterne koncentrerer sig i overgangszonerne mellem forskel
lige jordbundstyper. Oftest har man valgt de lette eller »mellemste« jorder,
men der er dog også tilfælde, hvor man tilsyneladende har bevæget sig ind på
de mere lerede dele af overgangszonen. Dette forhold ses tydeligst i den
nordlige del af området: langs randen af Rødding- og Gram/Nustrup bakkeø
(fig. 2) og i et bælte langs højderyggen fra Sommersted i nord til Bolderslev i
syd. Også ved den store Toftlund bakkeø kan man ane den samme tendens
med en koncentration af fundene langs randen. Men forholdene er tydeligvis
mere uklare, og det hænger antagelig sammen med, at bakkeøen jordbunds
mæssigt er betydeligt mere sammensat end de to nordlige bakkeøer. Fundkoncentrationen på Midtals falder uden for dette mønster. Her er
lerjorden overalt dominerende, og det samme er tilfældet for de hovedsagelig
spredtliggende lokaliteter på Broagerland, på Sundeved og videre i en bræmme
op langs østkysten.
Selv om hovedparten af lokaliteterne er gravfund, må vi som nævnt gå ud
fra, at udbredelseskortet - i hvert fald i store træk - også afspejler bebyggelsen i
den ældre bronzealder. Men hvad kan nu være forklaringen på, at bebyggelsen
fordeler sig som det lige er skitseret? Der synes næppe at være tvivl om, at
jordbundsforholdene har spillet en afgørende rolle for, hvor man slog sig ned.

Fig. 1: Fundfra ældre bronzealder i det sydligste Jylland. Fundoplysningerne er indsamlet
af Karl Kersten, Slesvig. Med trekanter er angivet fund med usikkerfindestedsangivelse.
Kortet er tegnet på grundlag af Landbrugsministeriets jordklassificering (Basisdata
kort). Iforhold til grundkortet er kortet dog væsentligtforenklet, ligesom der erforetaget
en interpolation for de ikke klassificerede områders vedkommende.

sandet jord

lerblandet sandjord

Selvfølgelig har man ikke i bronzealderen haft et detaljeret kendskab til
jordbundstyperne, men for det første har der været en afgørende forskel på,
om man skulle pløje med ard i den tunge lerjord eller på de lettere grus- og
sandjorde. For det andet afspejler jordbundstyperne forskelle i vegetationen,
som antagelig også har været af stor betydning. Den foretrukne beliggenhed:
på kanten af bakkeøerne og langs højderyggen har givet de bedste udnyttelses
muligheder. Her har man været nær de store skove, som vi må gå ud fra har
dækket den overvejende del af lerjordene. Her har man haft godt betingelser
for agerbrug på de »mellemste« jorde, og endelig har de store engstrækninger
været velegnede som græsningsarealer.
Denne forklaring kan imidlertid ikke bruges på Als og på den spredte
bebyggelse op langs østkysten. Men måske er årsagen til forskellen den, at man
ikke her har den store variation af jordbundtyper at vælge imellem, eller måske
har den kystnære beliggenhed spillet en særlig rolle for bebyggelsen.
Der er intet, der tyder på, at bebyggelsen er skabt af vejene, snarere
tværtimod. De højbælter/bebyggelsesbælter, som er blevet opfattet som
vejlinier, har en betydelig sammenhæng med jordbundsforholdene og dermed
også med de landbrugsmæssige muligheder. Heri er der intet mærkeligt. Selv
om vi endnu kun har et ringe kendskab til erhvervsforholdene i den ældre
bronzealder, kan der ikke være tvivl om, at landbruget har været alt
dominerende. Det, at vejene trækker bebyggelse til sig af væsentligt omfang, er
et ret nyt fænomen. Det begynder med middelalderens købstæder, men vi skal
helt op mod vor egen tid, før denne udvikling for alvor slår igennem med
stationsbyerne. Man aner inspirationen til Sophus Müllers teori.
Nu vil fortalere for vejlinierne nok indvende, at når højene/bebyggelsen
fortrinsvis ligger i overgangszonen mellem de lette og tunge jorde, skyldes det,
at der netop her har været de terrænmæssige bedste muligheder for anlæg af
veje. Det påfaldende er blot, at man har undladt at lægge veje på tværs af
bakkeøerne og på ungmoræneplateauerne, hvor landskabet ofte ikke er mere
kuperet end i randzonerne. Som begrundelse for, at vejene gik uden om de
tunge jorde, har det også været fremført, at disse områder var dækket af tæt
uigennemtrængelig skov. Men også på de lette jorde har der oprindelig stået
skov. Og går man ud fra, at vejene kom før bebyggelsen, har det vel været
underordnet, om man har skullet fælde træer på lerjord eller på sand og grus.

Fig. 2: Fund fra ældre bronzealder i Vojens-Sommersted-Jels området. Fundfordelingen
viser tydeligt, at man i ældre bronzealderfortrinsvis har boet i randområderne mellem de
tunge og lettere jorder.
Kortet er tegnet på grundlag af Landbrugsministeriets jordklassificering (Basis
datakort). I forhold til grundkortet er kortet dog væsentligt forenklet, ligesom der er
foretaget en interpolation for de ikke klassificerede områders vedkommende.
Åbne cirkler angiver fund med usikker findestedsangivelse.

Tanken om Hærvejen som en del af et overordnet vejnet i oldtiden bygger på en
opfattelse af et samfund, hvor handel har spillet en væsentlig rolle. Ganske vist
en handel uden penge, men alligevel skinner en moderne opfattelse af handels
begrebet igennem. Imidlertid er der inden for de seneste år kommet en række
arkæologiske afhandlinger, der afgørende bryder med dette synspunkt. [11]
Man siger her, at nutidens handelsbegreb, som jo hviler på en markeds
økonomi, slet ikke kan overføres til oldtidssamfundene. Først i oldtidens
allersidste fase, vikingetiden, skabes der grundlag for en egentlig handels
virksomhed. Det er en periode, hvor det danske samfund undergår kolossale
forandringer. Der sker en specialisering af håndværkene, de første byer dukker
op, en egentlig møntøkonomi indføres gradvist, og der sker en klar koncen
tration af magten under en stærk kongemagt. Alt dette er forudsætninger for,
at man kan tale om handel i vor forstand, hvor markedet reguleres efter udbud
og efterspørgsel, og hvor handelen er blevet et egentligt erhverv.
Men hvis man ikke har handlet, hvordan har man så i oldtiden skaffet f. eks.
metaller til Norden, vil man med rimelighed kunne spørge. Ja, det er sket
gennem et kompliceret vareudvekslingssystem, der har været styret af en
række høvdinge eller fyrster, vil den »nye arkæologi« svare. Fra en gang i den
yngre stenalder (i løbet af det 3. årtusinde f. Kr.) og frem til jernalderens
slutning bestod det nordiske kulturområde af en række små såkaldte
høvdingedømmer. Vareudvekslingen er sket mellem de ledende slægter i de
forskellige »høvdingedømmer«, og herfra har varerne så forplantet sig nedad i
samfundssystemet. Hovedparten af de varer, der er omsat, må betegnes som
statussymboler, og det er endvidere karakteristisk for denne form for
udveksling, at den ud over tilvejebringelsen af varen har haft til formål at
knytte sociale forbindelser mellem de forskellige samfundsgrupper eller
mellem de enkelte personer i samfundet. Groft forenklet kan man drage
paralleller til vore dages »vareudveksling« juleaften, eller man kan sammen
ligne med den gaveudveksling, der foregår mellem firmaer til nytår eller i
forbindelse med jubilæer.
Fra omkring 200 e. Kr. synes der dog at ske en række væsentlige ændringer i
samfundsopbygningen og i vareomsætningen. Der sker tydeligvis en økono
misk koncentration og dermed også en magtkoncentration bestemte steder i
landet. Disse centre - »småkongedømmer« kan man kalde dem - har styret
vareudvekslingen gennem en såkaldt »administreret handel«, hvor »handelen«
hviler på traktatmæssige forbindelser mellem parterne uden en egentlig fri
prisfastsættelse. Til en vis grad kan man sige, at det minder om den måde, vi i
dag kan handle med Østeuropa.
Den administrerede handel danner en glidende overgang til den rene
markedshandel, som menes at trænge igennem i løbet af vikingetiden og den
tidlige middelalder. Her er vareudvekslingen alene styret af økonomiske
motiver. Det afgørende er at få varen solgt til en så høj pris som muligt. Hvem
man sælger til, og hvad varen skal bruges til, er underordnet.

Hele denne nye samfundsteori, der er stærkt præget af især amerikansk
forskning, er for Danmarks vedkommende på mange punkter endnu kun svagt
underbygget. Men der er flere ting, der tyder på, at der alligevel er noget om
snakken. For det første finder den støtte i studier af flere nutidige samfund, der
befinder sig på samme »udviklingstrin« som oldtidens Danmark. For det
andet er der for den yngre bronzealders vedkommende lavet omfattende
undersøgelser af fundenes sammensætning, der viser, at der næppe har været
direkte forbindelser mellem Norden og de metalproducerende egne i Central
europa. Genstandene synes at være gået gennem en række nordtyske samfund,
inden de er havnet heroppe. [12] Også nye detailundersøgelser af forholdene i
romersk jernalder synes at vise, at vi heller ikke på dette tidspunkt kan tale om
en markedsstyret handel [13].
Skal vi følge denne tankegang, skulle der således ikke være grundlag for en
egentlig fjernhandel hverken i sten-, bronze eller det meste af jernalderen. Eller
for at vende tilbage til udgangspunktet: forudsætningen for, at Hærvejen eller
andre overordnede vejlinier kan føres tilbage til den ældre bronzealder, falder
helt væk.
Men hvor blev vejene nu af? For selvfølgelig har der været veje i ældre
bronzealder. Det massive hjul har ved indgangen til bronzealderen været kendt
i ca. 1000 år, og i den ældre bronzealder kommer der to så vigtige nyheder som
egerhjulet og hesten [14]. Vi ved imidlertid ikke noget om, hvordan vejene har
forløbet. Muligvis er de gået den korteste vej fra bygd til bygd gennem
ubeboede egne. Muligvis har de snoende fulgt randbebyggelserne forat undgå
usikre folketomme områder. Det sidste er absolut ikke utænkeligt, og man kan
udmærket forestille sig, at nogle af disse veje har været kranset af gravhøje.
Men uanset hvor vejene har gået, må der være tale om lokale veje, der først og
fremmest er anlagt for at klare den interne transport mellem naboområder.
Som det er forsøgt påvist ovenfor, synes højene og bebyggelsens fordeling i
Nordslesvig ikke at kunne bruges til fastlæggelse af vejlinier, og der er derfor
heller ingen holdepunkter for at indtegne et internationalt vejnet i den ældre
bronzealder. Sandsynligvis er der heller ikke noget overordnet vejnet at lede
efter.
Noter:
1: Hugo Mathiessen: Hærvejen. 1930.
2. En glimrende gennemgang af forskningshistorien findes i Henrik Becker-Christensen: Hærvejen i
Sønderjylland. Åbenrå 1982. Jvf. endv. oversigten i A. Wittendorff: Adelvej og kongevej. Studier
i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. årh. - Kbh. 1973.
3. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1904.
4. O.a.a. side 55.
5. O. a. a. side 56.
6. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1914.
7. Jvf. oversigten hos Becker-Christensen, o.a.a.
8. Jvf. bl.a. Jørgen Jensen: Nordens Guld, Kbh. 1982.
9. Se bl. a.: V. Hansen og H. Nielsen: Oldtidens veje og vadesteder belyst ved nye undersøgelser på
Stevns. - Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1977.

10. I denne forbindelse er undersøgelsen af en bronzealderhøj i Arnitlund (Haderslev Museum,
Vedsted sogn, sb. 57) ofte fremhævet som argument for, at Hærvejen kan føres tilbage til ældre
bronzealder. Det drejer sig om en række 4-5 cm brede spor i undergrunden under højen, som af
udgraveren opfattes som spor efter et vejforløb. (Jvf. Hans Neumann: Vejspor under
bronzealderhøj. - Hadsi. Amts Museum 1958, s. 24 ff.) Neumann afviser, at der kan være tale om
ardspor: »Pløjestriberne er lidt smallere, vel 3-5 cm brede og navnlig forekommer de altid i to
retninger vinkelret på hinanden. Men de her fundne striber var gennemgående kraftigere, knap så
regelmæssige, og de forløb alle i omtrent samme retning ...« Der er dog ting, der tyder på, at der
alligevel er tale om ardspor. Der er intet usædvanligt i, at ardspor kan være op til 4-5 cm brede.
Ardspor har almindeligvis et V-formet tværsnit, og jo nærmere den oprindelige overflade de
erkendes, desto bredere vil de tegne sig i fladen. Desuden har senere undersøgelser vist, at ardspor
ikke nødvendigvis behøver at gå vinkelret på hinanden. Ved ardpløjning tæt på en forhindring det kan være en høj eller et markdige - er der kun plads til pløjning i én retning, og ardsporene vil
derfor i disse tilfælde vise sig som parallelle striber. (Jvf. C. J. Becker: Früheisenzeitliche Dörfer
bei Grøntoft, Westjütland. Acta Archaeologica vol. XLII, 1971, s. 92ff.)
11. Se bl.a. Jørgen Jensen: Dansk Socialhistorie I, Kbh. 1979, Nordens Guld Kbh. 1982 og The
Prehistory of Denmark, London 1982.
12. H. Thrane: Europæiske forbindelser, Kbh. 1975.
13: L. Hedeager bl.a.: ‘A Quantitative Analysis of Roman Imports in Europe North of the Limes
(0-400 AD), and the Question of Roman-Germanic Exchange’, Studies in Scandinavian
Prehistory and Early History, 1, 191-216. Kbh. 1978.
14: Jvf. dog Tove Hatting: Arkæologisk Håndbog, Politikens Forlag, Kbh. 1979 (2. udg.)

Professor Karl Kersten takkes for godt samarbejde i forbindelse med »Die Funde der älteren
Bronzezeit ...« bd. Nordslesvig og for tilladelse til her at benytte de indsamlede oplysninger.

Forviste fonte
AF INGE ADRIANSEN

Døbefonten er sammen med alteret det vigtigste inventar i vore kirker, og i
landsbykirkerne hører døbefontene ofte til kirkerummets ældste udstyr;
undertiden er de jævngamle med kirken, udhugget i granit, måske endda af den
samme stenmester, som har stået for kirkens opførelse. Nogle af døbefontene
er jævnt udførte stenhuggerarbejder, mens andre er dygtigt udførte, og en del
fonte regnes til de betydeligste kunstværker, der er skabt i middelalderen.
Ud fra et oprigtigt ønske om at skabe de smukkeste rammer om
gudstjenesten har man udsmykket kirkerummene og løbende fornyet inven
taret. Vore kirkerum afspejler således på godt og ondt den herskende mode på
istandsættelsestidspunktet. I sidste halvdel af 1800-årene gennemførtes en lang
række istandsættelser og moderniseringer af kirker; i forbindelse hermed skete
der ikke så sjældent en udskiftning af døbefonten. Under en gennemgang af de
20 sogne, som dækker Als og Sundeved, det tidligere Sønderborg Amt, har det
vist sig, at netop døbefontene har været særligt hårdt ramt af moderniserings
trangen; men takket være tidligere tiders sans for genbrug blev de fra
kirkerummene forviste fonte alligevel bevarede.
I de fleste af landsognene på Als og Sundeved findes der romanske
granitfonte, i fire af kirkerne er det dog gotlandske kalk- eller sandstensfonte,
udførte i perioden ca. 1250-1300. I seks af kirkerne, dvs. ca. 30%, er
døbefontene blevet kasseret - ofte i sidste halvdel af 1800-årene - og erstattet af
fonte, der bedre levede op til tidens smag. De seks døbefontes omskiftelige
skæbner vil nu blive gennemgået; men først bør en syvende døbefont fra
Sønderborg Amt præsenteres:
Det er en dyb, ret groft tilhugget granitfont med en tovsnoning om randen.
Den henlå i slutningen af 1800-årene på pladsen øst for slottet i Sønderborg
ikke langt fra den forsvundne middelalderlige Set. Nikolaj kirke, og det er
derfor ikke urimeligt at antage, at den enten stammer herfra eller fra det
ældste, nu forsvundne borgkapel i Sønderborg [1] Men hvis den ikke har
tilknytning til en af byens kirker, skulle den være ført til Sønderborg, og i
næsten alle de nævnte 20 kirker er de gamle døbefonte i dag på plads igen - med
undtagelse af Oksbøl på Nordals, hvor man ikke har kendskab til kirkens
ældste font.
Døbefonten blev omkring 1893 hentet fra sin ubemærkethed og opstillet
som blomsterkumme foran byens tyske officerskasino i Løngang. Dette er
næppe sket med billigelse fra slottets ejer, Hertug Ernst Giinther II. Han boede
ikke på slottet, som på dette tidspunkt anvendtes som preussisk infanteri
kaserne. Da verdenskrigen afsluttedes i 1918, var det også forbi med
grundlaget for det tyske officerskasino i byen. I 1919 kom alt inventar på

Fig. 1. Kort over alle kirker på Als og Sundeved. Kirken i Egernsund og Christianskirken,
Sønderborg er fra dette århundrede. I de seks afmærkede kirker er de oprindelige
døbefonte blevet kasseret. (Kort udgivet af Sønderborg Provsti).

auktion. Jens Råben, grundlægger og leder af det lokale museum, forsøgte
forgæves at få overdraget døbefonten til museet. Men ejerne af kasinoet
ønskede tilsyneladende hverken at skænke døbefonten til museet eller at lade
den gå til en pris, som museet kunne betale. Jens Råben valgte derfor at sikre
sig døbefonten på en for museumsfolk helt usædvanlig måde: Sammen med to
stærke mænd afhentede han blomsterkummen, dvs. døbefonten, natten før
auktionen og skjulte den i sin have ved Skolevej 7, hvor også Sønderborg
Museum dengang havde til huse. Først efter museets overflytning til Sønder
borg Slot i 1921 blev døbefonten udstillet, og det er sikkert ved samme
lejlighed, at Jens Råben har indført den i museets hovedprotokol [2]. Her er
den angivet som stjålet - og dette er jo i overensstemmelse med sagens forløb.
Jens Råben skriver: »Dette »tyveri« var hertug Ernst Giinther egentlig

Fig. 2. Døbefont fra Sønderborg. Stammer måske fra byens ældste kirke, Set. Nikolaj,
som blev nedrevet i første halvdel af 1500-årene. Fonten er erhvervet til museet i 1919.
(Museet på Sønderborg Slot).

ophavsmanden til. Han havde før talt om at få stenen tilbage til slottet igen,
hvor den hørte hjemme. Hertugen påstod, at stenen hørte til den gamle kirke
på slottet og har stået der i dronning Dorotheas tid. Hvor han havde det fra, og
hvorvidt det passer, ved jeg ikke«.
Vi må dele denne usikkerhed med Jens Råben og nøjes med at glæde os over,
at døbefonten, der udgør en værdifuld del af museets samling af middelalder
ligt kirkeinventar, blev sikret for eftertiden gennem Råbens kontante rednings
aktion. Kasinoejeren forsøgte ikke at spore døbefonten, og han synes at have
accepteret sagens forløb.
Endnu en kasseret døbefont findes i museets samling af middelalderlig
kirkekunst. Den brede døbefont med ni mandshoveder stammer fra Ketting,
og den er sikkert blevet kasseret allerede i 1772 i forbindelse med den store
ombygning af Ketting kirke [3]. Granitfonten blev erstattet af en egetræsfont i
pokalform, som endnu er i brug. Den middelalderlige font kasseredes dog ikke
helt. Den havde en god og anvendelig form, og derfor kunne den finde
anvendelse som vandirigstrug i præstens hønsegård. Hvorlænge døbefonten

har været i brug i hønsegården, vides ikke. Det var i 1909, at det sakrale
vandtrug blev genopdaget. Jens Råben, der netop var blevet bestyrer af den
nyoprettede hjemstavnssamling i Sønderborg, deltog i fremdragelsen af
granitfonten fra hønsegården, og han fik den til museet i 1910 som en af de
første markante genstande fra middelalderen [4].
Ikke blot de to ovennævnte døbefonte har haft en omskiftelig skæbne. Dette
gælder også fontene i fem af egnens kirker. I Havnbjerg kirke var der
oprindeligt en enkel romansk døbefont, men omkring år 1800 er den blevet
erstattet af en simpel fyrretræsfont. Havnbjerg-fonten blev degraderet til at
være præstegårdens bygesten. Den omvendte font har været velegnet til at byge
på, dvs. at banke snavs ud af vådt tøj. Senere opstilledes stenen som en slags
urne forsynet med et trælåg på graven over pastor Fr. Meyer (1806-34). Men i
1887 kom granitfonten på plads i kirken igen, og fyrretræsfonten kom på loftet
[5].
I nabosognet Oksbøl er døbefonten blevet udskiftet tre gange - i 1692, 1889
og 1981. Om kirkens middelalderlige døbefont synes der ikke at findes nogen
oplysninger (6). Den må nok være forsvundet, da man i 1692 opstillede en
barok døbefont af træ i en særegen udførelse. En kumme i fletværk blev båret

Fig. 3. Døbefont (eller måske vievandskar) fra Ketting kirke. Erstattet af egetræsfont,
sikkert i 1772. Anvendt som vandtrug i præstens hønsegård. Erhvervet til museet 1910.
(Museet på Sønderborg Slot).

Fig. 4. Døbefont fra Ulkebøl kirke. Her fotograferet som blomsterkumme i haven ved
Bådsagergård. Genopstillet i kirken i 1930. (Foto i Museet på Sønderborg Slot).

af en korinthisk søjle, hvortil et englebarn støttede sig. Denne font blev
benyttet indtil 1889. På dette tidspunkt fandt man måske materialet - træ - for
tarveligt; i hvert fald erstattedes den med en nygotisk font i kunstsandsten. I
det wilhelminske Tyskland var nygotikken meget populær, især til kirkelig
arkitektur. Domkirken i Slesvig og Set. Marie kirke i Sønderborg fik begge i
1883 nygotiske tårne. Oksbøl kirkes nye font er et af de få eksempler på
nygotisk kirkeinventar. Selvom fonten ikke kan stå for en kunstnerisk
vurdering, er den for kulturhistorikeren et karakteristisk levn fra kejsertidens
Tyskland. Men omkring 1980 var tiden og moden atter skiftet; den ejen
dommelige barokfont var heldigvis ikke forsvundet fra kirken, blot hensat i
sakristiet. Den blev nu restaureret, og i 1981 blev den genopstillet i kirken. Den
gotiserede kunststensfont blev sendt til Museet på Sønderborg Slot, som - på
grund af de mange forviste fonte - efterhånden har erhvervet et repræsentativt
udvalg af 1800-tallets døbefonte.
I Ulkebøl udstiftedes den senromanske granit-font i 1850. Den var af
arkadetypen med menneskehoveder på hjørnerne. I stedet for opstilledes en
nyklassicistisk træfont. Den gamle font fandt samme anvendelse som døbe
fonten i Sønderborg: Den opstilledes som blomsterkumme i haven til en af
sognets gårde, Bådsagergård, hvor den var i brug indtil 1930, se fig. 4. Blandt
andet ved museumsleder Jens Råbens mellemkomst blev fonten dette år ført

tilbage til Ulkebøl kirke, hvor den indtager sin plads som et værdigt
inventarstykke ved siden af kirkens prægtige, nederlandske altertavle.
Sottrup kirke havde oprindeligt en romansk døbefont af ranketypen. En søn
af en af sognets tidligere præster, teglværksejer H. H. Dithmer på teglværket
Rendbjerg, skænkede i 1847 en klassicistisk døbefont af tegl til kirken [7].
Rendbjerg Teglværk havde fra 1830’erne en betydelig produktion af tegl »til
pryd og zir«, først og fremmest figursten og formsten, men også så specielle
produkter som døbefonte fremstilledes her. Den gamle font solgtes ikke, men
forblev i kirken. Ved provstevisitatsen i 1852 blev det anbefalet at henlægge
den gamle font i det sydvestlige hjørne af kirken [8], og herved blev den

Fig. 5. Jørgen Roed: Haven med den gamle døbefont. 1850. Billedet anslår en romantisk
stemning, og døbefonten bringer en national tone ind i skildringen af det unge par.
Døbefonten stammer fra Set. Bendts kirke i Ringsted, men den var en tid kasseret og
tjente som blomsterkumme.

romanske font sikret for eftertiden. I 1912 var interessen for den middel
alderlige font atter blevet vakt, og de to fonte byttede plads. Det var nu
teglstensfonten, som stod i et afsides hjørne. Men i 1921 hentede Jens Råben
teglstens-fonten til museet, hvor den i dag udgør et fortrinligt supplement til
den store samling af kunstindustrielle teglværksprodukter, især fra Rendbjerg.
Ullerup kirkes font af gotlandsk kalksten med bægerblade kasseredes i 1839
og erstattedes af en senklassicistisk trædøbefont. Den gotiske kalkstensfont
kærede ingen sig om, og den forsvandt fra kirkens område. Men den altid
årvågne Jens Råben opdagede døbefonten som blomsterpotte i haven hos
enkefru Kjær i Blans i 1922. På hans initiativ ombyttedes fontene, og træfonten
kom til museet, hvor den nu står sammen med den næsten tilsvarende fra
Ulkebøl [9]. Begge fonte er sikkert inspireret af den smukke klassicistiske
døbefont af alabast i Augustenborg Slotskirke.
Takket være bLa. Jens Råbens indsats kan vi i dag finde de fleste af de
kasserede fonte på plads igen i en række af egnens kirker. Et sted i det tidligere
amt overraskes man imidlertid over at møde en romansk granitfont. Det er i
Sundeved frimenighedskirke i Stenderup. Kirken er tegnet af prof. Martin
Nyrop og opført 1910-12. Den romanske døbefont her er »fundet« på en gård i
Undelev i Holbøl sogn, og rimeligvis er fonten kasseret inventar fra Kliplev
eller Holbøl kirke [10].
I denne beretning om 6 forviste, men kendte fonte og 2 fonte uden sikkert
hjemsted har vi holdt os til Als og Sundeved, men tilsvarende forhold kan
sikkert findes over hele landet. At det ikke er usædvanligt kan man se af den
kendsgerning, at man jævnligt, især i herregårdsparker, kan støde på
døbefonte anvendt som blomsterkummer. I reglen er de dog af langt jævnere
kvalitet end den døbefont i en sjællandsk præstegårdshave, som Jørgen Roed
malede i 1850 (se fig. 5).

Noter:
1. I værket »Danmarks kirker« er man skeptisk over for muligheden af, at fonten kan stamme fra et
middelalderligt borgkapel i Sønderborg.
2. Inv. nr. II - 212. Vdr. den forsvundne Set. Nikolaj kirke i Sønderborg, se »Danmarks kirker«,
Sdbg. Amt (1961) p. 2126.
3. Se »Danmarks kirker«, Sdbg. Amt (1961) p. 2470. Heraf fremgår det, at fonten også kan være et
vievandskar eller måske et verdsligt trug. Men den har meget lighed med en tilsvarende
fontekumme i Gram.
4. Inv. nr. II - 152.
5. »Danmarks kirker«, Sdbg. Amt p. 2577.
6. »Danmarks kirker«, Sdbg. Amt p. 2598.
7. Se »Danmarks kirker«, Sdbg. Amt p. 2237f. Oplysningerne om, at fonten er fra 1843 stammer
sikkert fra museets protokol, se Inv. nr. II - 41. Men oplysningen synes at være uden belæg.
Derimod fremgår det af kirkeregnskabet, at dåbsfadet er omdannet efter den ny font i 1847 af
kobbersmed Lind(e).

8. Visitationsprotokollen for Sottrup 1852, Sønderborg Provstearkiv før 1879 (La Aab). I
»Danmarks kirker« er der sket en forveksling af oplysningerne om de to døbefonte. Det synes helt
klart, at teglstensfonten straks er taget i brug, jvf. note 7. Herom vidner også en indberetning til de
tyske myndigheder 14.8. 1874, hvoraf det fremgår, at Sottrup kirkes døbefont er af tegl (Thon),
jvf. udskrift overdraget N. M. af Denkmalpflege. For disse oplysninger takkes kandidatstipendiat
Steen Ove Christensen.
9. Inv. nr. II - 82.
10. »Danmarks kirker«, Sdbg. Amt p. 2283.

Åbenrå-guldsmeden
Gotthilf Andreas Hestorff
fra Tønder
AF SIG. SCHOUBYE
Guldsmedene er blandt de få privilegerede håndværkere, hvis produkter som
følge af lovbestemt stemplingspligt kan identificeres, og hvor man altså i det
mindste kan knytte et navn til et forhåndenværende produkt. For Sønder
jyllands vedkommende har man til nu kunnet kombinere mesternavn og
mestermærke på godt to tredjedele af arkivalsk påviselige mestre, og man kan i
reglen supplere dette med rammeoplysninger som herkomst, fødsels- og
dødsdato, dato for aflæggelse af borgerskabsed, for indgåelse af ægteskab, nu
og da med oplysninger om uddannelse og om bopæl, om borgerlige tillidshverv
og om social placering i de små bysamfund. Portrætter før fotografiets
gennembrud er meget sjældne, og glimt af de pågældende håndværkeres
personlighed - udover hvad der røbes i kvaliteten af deres efterladte arbejdermøder vi praktisk taget alene i skifte- og retsprotokoller. Familiestridigheder
og generationskonflikter kan af og til levendegøre et håndværkermilieu. Oftere
opdukkende kundeklager med henblik på lødigheden i leverede guldsmede
arbejder er mindre sigende. Og kun for guldsmedene i den fascinerende
brødremenighed i Christiansfeld foreligger i henhold til traditionen egentlige
levnedsløb, men nok med en lignende retouchering som vi også kender fra
fotografiets første periode.
Kun i ét mig bekendt tilfælde giver arkivmateriale mulighed for at stifte mere
dybtgående bekendtskab med mennesket bag de identificerede initialer og for i
detaljer at følge opvækst og uddannelse og videre livsforløb hos hvad vi
nuomdage kalder manden på gulvet, lavstidens almindelige håndværkersvend,
der traditionelt i giftealderen afsluttede sin karriere med at etablere sig med et
lidet værksted og få kone og børn.
Det var et livsforløb som med fjernsyn og Tjæreborg-rejse til forskel ikke
afveg nævneværdigt fra hvad der bliver vor tids arbejdere til del, og hvor et
efterladt CPR-nummer ingen mulighed giver for at genoplive den virkelighed,
der er alles.
Og kun en yderst spektakulær begivenhed i en »ganske almindelig« Åbenråguldsmeds lidet lystelige hverdag, fremstillingen af godt hundrede falske
mecklenburgske skillinge i slutningen af november 1835, gav anledning til at
der til brug for retsproceduren foretoges en kulegravning af hans leben og
færden, som er sammenfattet i en intelligent og medmenneskelig forsvarstale
med omfattende oplysende bilag, afleveret til Åbenrå magistrat den 11. marts

1836 af den dygtige over- og landsretsadvokat Jürgen Christian Meyland og
intakt bevaret i landsarkivet i Åbenrå. [1-2]
Denne tragiske sag, som vi i dag efter substansen ville opfatte som noget af
en joke, men som dengang trods forsvarerens nidkærhed straffedes som en
kapitalforbrydelse, rummer den mest levende fremstilling af den uprivilegerede guldsmeds hverdag i helstatstiden, vi indtil nu har viden om.
Hovedpersonen er den 29-årige guldsmed Gotthilf Andreas Hestorff, hvis
ydre livsforløb og karakteregenskaber Åbenrå-advokaten på én gang sagligt
og tillige med dickensk patos til orientering for over-kriminalretten på
Gottorp så levende har overladt til eftertidens beskuen.
Teksten, der er stilet til byen Åbenrås magistrat og formuleret i en klassisk
juridisk stil, gengives på et noget modificeret dansk.
1. EN TØNDER-GULDSMEDS UNGDOMSÅR.
»Anklagedes livsløb, den arresterede guldsmed Gotthilf Andreas Hestorff, til hvis
forsvarer den højtærede magistrat har udpeget mig den 27. f. m. (27. februar 1836),
består efter såvel de tilvejebragte protokoloplysninger og øvrige akter som de
supplerende oplysninger den anklagede selv har meddelt mig af en kæde af ulykke,
kummer og elendighed.
Anklagede [3] er født i Tønder den 1. april 1806. [4] Hans far var Claus Hestorff,
der for to år siden blev fundet død på vejen til Ribe, [5] forhenværende guldsmed i
Tønder, og hans mor den for 23 år siden afdøde Ulrica Hestorff. [6] Faderens

1) Landsarkivet, Åbenrå. Retsbetjentarkivet Åbenrå Magistrat. 953. Rechtliche Defensionsschrift und Bitte abseiten des O. u. L. G. Advocaten J. C. K. Meyland in Apenrade als
gerichtlich bestellten Defensors Gotthilf Andreas Hestorff daselbst wegen vermeintlich
begangener Falschmünzerey und desfalls praetense verwirkter Strafe etc.
2) Jürgen Christian Meyland, præstesøn fra Felsted (1785-1869). Uddannet i Slesvig, Kiel og
Heidelberg. Eksamen Gottorp 1809. Advokat i Åbenrå s.å. Over- og landsretsadvokat fra
1818. Måtte efter treårskrigen forlade landsdelen og slog sig definitivt ned i Glückstadt 1853.
Slægten beskrevet i Deutscher Volkskalender af Th. O. Achelis 1951. Ikke populær i
Åbenrås dansksindede kredse på grund af sin politiske holdning. »En ægte storsnudet
slesvig-holstener; drog syd på i 1850 for at undgå synet af vor fremrykkende hær og
formodentlig for sit onde samvittigheds skyld. Sønnen var frivillig dragon i oprørshæren.«
Og videre: »Han hængte det tyske flag ud fra det ham beboede hus, da han erfarede at der var
dannet en provisorisk regering i Rendsborg. Holdtes siden i stuearrest for forhånende og
fornærmelige udtalelser om militæret. Datteren ombar og samlede underskrifter på den
berygtede adresse til dronning Victoria. Drog i forsommeren 1850 sydpå og byen har siden
været så heldig at være befriet for hans nærværelse«! (H. V. Gregersen i Sønderjysk
Månedsskrift 1963, 159/62).
3) Betegnelsen er det juridiske »inculpat«.
4) Attestation indhentet fra Tønder kirkes dåbsregister 31.12.1835.

5) Uvist om han er identisk med en i Hviding kirkebog under 14.6.1834 omtalt ubekendt
mandsperson, der var fundet inddrevet til Råhede strand dagen i forvejen.

6) U. H. døde 9.6.1815, altså for godt 20 år siden.

Fig. 1: Hestorffs vandrebog.
formueomstændigheder var så dårlige at han ret snart kom under fattigvæsenet, [7]
og følgen var at anklagede siden sit lOende år måtte opdrages på fattigvæsenets
regning. 15 år gammel blev han konfirmeret af afdøde provst Prahl i Tønder, og
umiddelbart efter kom han i lære hos den i mellemtiden afdøde guldsmed Nicolay
Hansen i Tønder, hos hvem han udstod den S^-årige læretid. [8]
7) Efter 1« 17 betaler Claus Hestorff ineen skatter.
8) I sagen foreligger som bilag Hestorffs svendebrev fra 1826, underskrevet af Nicolay Hansen,
hvis svigerinde var en faster til Claus Hestorff. Da ordlyden af et sådant svendebrev ikke før
har været offentliggjort, skal det hermed gengives in extenso:
»Kund und zu wissen sey hiemit jeder männiglich, insonderheit aber denen, so daran
gelegen ist, dass Vorzeiger dieses, der achtbare Junggesell Gotthelf Andreas Hestorf (!) aus
Tondern, bei mir Endesunterschriebenen, die Goldschmidt Profession erlernt, und
nachdem bei mir die gehörigen Lehrjahre in 5/2 Jahren nacheinander, nämlich von Ostern
1821 bis Michaelis 1826 ausgestanden, auch in solcher Zeit treu und redlich sich verhalten
hat, jetzt aber gesonnen ist sein Glück anderweitig zu suchen, angelanget an alle und jeden,
welchen er dieses vorzeigen möchte, mein dienstfreundliches Ersuchen, diese Testimonio,
sowohl seines Wohlverhaltens, als der ausgestandenen Lehrjahre wegen, guten Glauben
beizumessen und obgedachten Gotthelf Andreas Hestorf alle bestmöglichste Beförderung
und guten Glauben zu erweisen, welches ich mit Dankerkennen und abseiten meiner in
vorkommenden Fällen gegen Jeden gleichmässig erwiedern werde. Welches ich mit meines
Namens Unterschrift und beigedrucktem Pettschaft bekräftige.«
Tondern, den 4ten October 1826.
Nicolay Haussen
Gold et Silberarbeiter
NH er en af Tønders betydeligste guldsmede. (Sønderjysk Sølv, s. 41).

Nu arbejdede han som svend hos guldsmed Schou i Åbenrå [9] % år, så hos
guldsmed Mersebach i Slesvig [10] !4 år, derefter hos guldsmeden, jøden Meyer
Hertz sammesteds [11] % år og videre hos guldsmed Schnittcker i Frederiksstad
[12] ét år. Han tog til Hamborg ca. to uger og var derefter igen hos Schnittcker i
Frederiksstad ca. % år. Herefter arbejdede han hos guldsmed Andersen i Husum
[13] % år. Efter et par dages ophold hos guldsmed Schnittcker var han endelig hos
guldsmed Barteis i Heide [14] ca. fem uger. Til guldsmed Schou vender han tilbage

9) Johan Heinrich Schou (Sønderjysk Sølv, s. 64).
10) Christian Ernst August Mersebach. Borger i Slesvig 1809. Erklærer i bilag fra politiet i S.
4.1.1836 at Hestorff fra 9. maj til 6. september 1827 har arbejdet for ham og opført sig godt,
trofast og upåklageligt.
11) Israel Meyer Hertz (1804-), borger i Slesvig 1826-1829(7), kunne ikke afhøres af politiet i
Slesvig, da han havde forladt byen. Ifølge beretning fra Slesvig af 8. januar havde han før sin
forsvinden indladt sig på flere bedragerier som pengeudlåner (»Geldnegoziant«), så »hvis
Hestorff skulle have haft medhjælpere, så kunne han vel have været det« (!)
12) Emanuel Carl Andreas Schmtger (ca. 1787-ca. 1856), rådsmedlem og guldsmed i
Frederiksstad, som afhøres af politiet den 27. dec. 1835, er usikker mht om Hestorff har
arbejdet hos ham fra 1827 eller 1828. (Hvis de tilsyneladende ikke skriftligt bekræftede data
fra Hertz i Slesvig passer, kan han ikke være kommet til Frederiksstad før 1828). Men
bekræfte kan han at Hestorff rejser til Hamborg 14 dage eller tre uger for så at komme
tilbage. Han kan ikke huske om Hestorff i denne anden periode har arbejdet hos ham % år,
som denne angiver, men i juli 1829 dukker han op for sidste gang fra Husum, men Schnitger
ønskede ikke at ansætte ham.
Schnitger oplyser til protokollen at Hestorff under sit ophold i Frederiksstad altid har
været »treu und arbeitsam«. Ganske vist var han altid blottet for penge, selv om han hverken
spillede eller gik til kros. Men S. skønner at han brugte for mange penge til tøj og var for
elegant klædt. Når S. Ikke ville ansætte ham tredje gang skyldtes det at han nu og da viste
tilløb til vanvid med en meget hidsig og opfarende adfærd. Det var noget som også guldsmed
Andersen i Husum havde bemærket. En svensk guldsmedesvend som havde arbejdet
sammen med Hestorff hos Andersen i Husum, havde advaret S. mod denne og forklaret at
han på grund af Hestorffs vanvid følte sig truet på livet, så han måtte forlade arbejdspladsen
hos Andersen!
13) Andreas Andersen (1785-1840), guldsmed i Husum fra 1815 (f. i Tønder, hvor han må have
kendt Hestorffs far). Det konstateres i en rapport fra Husum 28. dec. 1835 at Hestorff
ankom til Andersens værksted fra Frederiksstad den 28. januar 1829, hvor han arbejdede til
han den 7. maj s.å. igen »forføjede« sig til Schnitger (!) Men de godt tre måneder han
arbejdede i Husum, ydede han et ganske godt arbejde, og han gav ikke mesteren anledning
til at besvære sig over hans vandel og opførsel. Han havde gjort lidt for meget ud af sin
påklædning og af og til været ganske »kurios«, og når det stod på, kværulerede han og
opførte sig som et menneske der har en skrue løs. Så skulle han behandles helt forsigtigt,
indtil han igen faldt til ro. Også Schnitger havde over for Andersen antydet at Hestorff ikke
var rigtig klog (»nicht recht klug sey«). Men han gik ikke meget ud og var altid ædruelig.
Ellers havde Andersen ikke noget at sige om ham, udover at han ofte talte om at han anså det
for nødvendigt at profe^i^nen f^iiickrn^dehåndværket) blev drevet fabriksmæssigt (!)
14) Peter Friedrich Barteis (1800-1883), på det tidspunkt Hesdorff - efter mundtlig oplysning
søger arbejde hos ham (efter at være blevet afvist af Schnitger i maj 1829) nyetableret
guldsmed i Heide. Han er kendt for sine spiseskeer og smykker med flusser. Magistraten i
Åbenrå har øjensynlig fundet det unødvendigt at indhente oplysninger om Hestorffs
angivelige 5 ugers arbejde her!

efteråret 1829 og arbejder otte måneder for ham indtil juli 1830, i hvilken periode
han forlover sig med sin nuværende kone. Samme måned aflægger han besøg hos
sin fætter, skolelærer Grimme i Sønderborg [15] og holder en slags ferie der, bosat
hos en kobbersmed Hansen, indtil han i august rejser til København. [16]
Derefter arbejdede han 2 uger i København, vendte så tilbage til Åbenrå, hvor
han opholdt sig 2 uger, og arbejdede så 2 uger i Slagelse, hvad han blot har glemt at
angive i forhørene, hvorefter han tog til København, hvor han imidlertid ikke fik
noget arbejde, hvorfor han vendte tilbage til Åbenrå for at etablere sig her.
Da han imidlertid kun havde vandret 4% år [17] måtte han på allerhøjeste sted
søge om dispensation for det kvarte år han manglede af den 5-årige vandringspligt,
før han kunne op- og antages som borger og guldsmed. I mellemtiden havde han
slet ikke noget arbejde her og måtte tære på det som han havde tjent som svend.
Efter at han havde opnået den ansøgte dispensation i året 1831, [18] forsøgte han
at indrette sig så godt som muligt med tomme hænder og giftede sig 1832 med sin

15) Markus Grimm (1800-1866), skippersøn fra Sønderborg. Moderen var en søster til
Hestorffs mor. Dimitteret fra seminariet i Tønder 1825 og huslærer i Møgeltønder, mens
Hestorff står i lære hos Nicolay Hansen. Bliver fra 1826 kantor i Sønderborg og siden
redaktør af »Den danske Slesviger«.
16 Med en forordning af 16. februar 1830 angående de vandrebøger som skal meddeles de i
hertugdømmerne Slesvig og Holsten vandrende håndværkssvende, indføres en række
skærpende regler, hvorefter man nøje kan følge svendenes arbejde og adfærd. Hestorffs
vandrebog - bilagt sagen - udstedes på grundlag af et pas fra Frederiksstad den 11. juli 1829
af Åbenrås borgmester, Bendix Schow, den 6. juli 1830. Den første indførsel er af guldsmed
Schou, som meddeler »dass der Goldschmidtgeselle Gotthilf Andreas Hestorff bei mir
Unterzeichnetem in 8 Monate gearbeitet und sich treu und rechtschaffen betragen hat, wird
hierdurch bescheinigt.« Joh. Henr. Schou.
Man har i Meylands forsvarstale indtrykket af at denne danske del af Hestorffs Odyssé
ikke har interesseret ham ret meget. Den varede faktisk 10 uger, hvor Meyland kun angiver
godt 6: Fra ca. 12. august til 12. oktober og fra 10. til 27. november 1830.
Efter 4 ugers ophold i Åbenrå siden hjemkomsten fra Sønderborg udsteder Schow den 10.
august 1830 pas til ham for sørejse til København. Med sine 8 rigsdaler rejsepenge passerer
han toldbodvagten den 14. august, men allerede den 20. s. m. forlader han København, efter
at oldermanden, Caspar Julius Worm har noteret ham for fire (!) dages arbejde.
Guldsmedemester Peter Christian Mønster i Slagelse (1829-32) attesterer den 12.
september at guldsmedesvend Hestorff på gennemrejse har »conditioneret« hos ham i 3 uger
til hans fulde tilfredshed, og i passet oplyses at han med 4 rigsdaler sedler i rejsepenge agter at
begive sig til Korsør, men dagen efter noteres at han igen har taget arbejde hos Mønster, og
først den 3. oktober rejser han til København efter altså i alt 6 ugers arbejde i Slagelse og nu
med fire specier i rejsepenge. Først den 10. oktober rejser han hjem pr. skib. - Med nyt pas til
København, udstedt den 4. november, passerer han toldbodvagten den 10. november, og
den 23. s. m. attesterer Worm »at foranmeldte guldsmed har arbejdet her i staden i 14 dages
tid«. Tre dage senere passerer han på ny toldbodvagten med Åbenrå som mål. - Det blev
altså kun til i alt 2 måneders arbejde for Hestorff i den danske del af helstaten!
17) Meyland gør faktisk vandretiden længere end den var. Hestorffs lærebrev er dateret 4.
oktober 1826. Fra København kommer han tilbage i slutningen af november 1830, altså
tilsammen 4 år og 2 måneder. Og i denne tid har han maksimalt arbejdet 3 år og 10 måneder.
18) Åbenrå byarkiv 190. Dispensation fra Gottorp 27. august 1831. Men Hestorff optages ikke i
Åbenrås borgerskabsprotokol.

nuværende hustru Anna Botilla Petersen [19] som ingen formue tilførte, men
tværtimod ham indtil da (!) ikke oplyst gæld, og med hvem han har fået to endnu
levende børn - 2 piger. Det gik ham da også som venteligt lige fra begyndelse af
særdeles elendigt med hans virksomhed. Han havde hverken startkapital eller
arbejde. Derimod blev han trængt af kreditorer på grund af den gæld hans kone
som modehandlerske havde sat sig i før sit ægteskab, så han allerede i året 1833
måtte erklære sig konkurs og igen arbejde for den herværende guldsmed Schou.
Han begyndte også at arbejde for sig selv med mangelfuldt værktøj, men han
tjente ikke nok til at dække behovene i husstanden som bestod af 5 personer, hans
gamle 70-årige svigermor, hans kone, 2 børn og ham selv. De sidste to år har han
ikke haft en skjorte på kroppen. Først 3 uger før sin arrestation lånte han hos
Bennet Knutzen Lillbeck, [20] tjenestekarl hos gæstgiver Råben her, lærred til en
skjorte han endnu ikke har betalt, og kort tid efter fik han foræret en gammel
skjorte »af ubekendt menneskevenlig hånd« (!). Men alligevel skulle han betale
skat til kommune og stat, for han skammede sig ved at tigge eller bede fattigkassen
om understøttelse. Og for at undgå en truende udpantning for en manglende specie
kort før Mikkelsdag 1835 blev han tvunget til at pantsætte flere ting, så han i to
terminer kunne afdrage hhv 30 og 16 skilling. Da han senere mente at have skaffet
en sikker kautionist, bager Boysen her i byen, henvendte han sig til den herværende
lånekasse. Men forgæves! Han afvistes med bemærkning om, at han ikke kunne
regne med penge de første to år. [21]
Indtil dette tidspunkt var den anklagedes levned og vandel ikke alene straf-ja
dadelfrit, men også godt og rosværdigt. Det fremgår ikke alene af de offentlige
vidnesbyrd med den tilstillede dåbsattest fra Tønder, [4] men også af de indhentede
vidnesbyrd fra de afhørte mestre, som anklagede har opholdt sig længst hos eller i
det mindste så længe, at de har haft lejlighed til at lære ham at kende. [8, 10, 12 og
13]
Når i modsætning hertil hans svoger, Andreas Paulsen i Haderslev, [22] en
person der efter egen tilståelse ikke har været til alters de sidste 7-8 år og som man
derfor ikke kan fæste megen lid til (!), har ytret sig ugunstigt om anklagede og
beskyldt ham for at være usandfærdig, så kan grunden til hans had antagelig søges
i den omstændighed at han gang på gang beskyldte anklagede for at være doven og
for at behandle både kone og svigermor dårligt, så de altid kom op at skændes.
Det er rigtigt, at anklagede har et hæftigt og opfarende temperament, så endog to
af de mestre han har arbejdet hos har troet han af og til var skør. [12 og 13] Men
både anklagede og hans kone forklarer, at det kun er når det hæftige temperament

19) Ægteskabet med Anna Botilla Petersen fra Åbenrå blev allerede indgået 1.7. 1831, så også
her pynter Meyland lidt på historien - borgerligt anskuet.
20) Formentlig den senere farver Bennet Knudsen fra Lilbjerg v. Ringkøbing. Borger i Åbenrå
14. april 1841.
21) Retsprotokol fra Åbenrå 7. dec. 1835.
22) Andreas Paulsen (1796-1869), tegnelærer i Haderslev, gift med en søster til Hestorffs kone.
H. blev arresteret under et ophold hos ham 5. december 1835. Han flytter siden til Åbenrå og
forsoner sig med svogeren.

løber af med ham, at han bliver ude af sig selv, men at han ellers er fuldstændig
normal. [23]
Man kommer næppe uden om, at han har en tilbøjelighed til grubleri anklagede kalder det selv spekulationer. Især har han fortalt mig meget om en
mejeplov, som efter hvad han hævder så at sige kan »afpløje« kornet og som han
har spekuleret over og pønset på i to år og tilbudt at levere tegninger til
desangående.
Da nu anklagede som før nævnt befandt sig i den største nød og ikke kunne stille
sulten på sine døtre, der skreg efter brød, så fik han pludselig den ulykkelige ide at
eftergøre skillinge for på den måde at komme ud af sin elendighed.«

Så vidt præludiet til den udpegede Åbenrå-advokats forsvarstale for den
unægtelig lidt forkomne dagdrømmer, som slet ikke havde haft det let i den
store verden - så helt overladt til sig selv som han var og uddannet i et fag som
både krævede dygtighed og støtte hjemmefra, hvis man skulle udvikle sig og
have »fortun« som det hedder i svendebrevene.
For dette har advokaten haft et klart blik, og med måske lidt for megen
behændighed går han uden om ubehagelig detaljer i det grundigt indsamlede
belastningsmateriale, som fremgår af nedenanførte noter og kommentarer.
Som man vil se, får Meylands forsvarstale først rigtig karakter af tids
dokument, når man kombinerer den med bilagene i sagen. Selv om Hestorff
næppe har hørt til de mest energiske og stabile, har han sikkert fulgt det gængse
uddannelsesmønster og udnyttet de muligheder som guldsmedefaget i den
meget kritiske tid før industrialismens gennembrud nu engang havde at byde
på. De to veletablerede guldsmedemestre i Frederiksstad og Husum, hvis
karakteristikker af vores guldsmedesvend sikkert er noget farvede af hans
ulykkelige situation som de nok er gjort bekendt med på afhøringstidspunktet,
illustrerer præcist det århundredgamle lavssystems struktur, og man for
nemmer forargelsesgyset i Andreas Andersens omtale af spradebassens kritik
af det gamle håndværk og hans visioner om indførelsen af fabriksmetoder.
Om Hestorffs rejserute har været tidstypisk for de øvrige fagfæller fra det
daværende Nordslesvig, kan man kun gisne om. Men landsdelens geografiske
placering mellem to forskellige guldsmedemetropoler og med dominerende
danske stilpræg berettiger til at antage, at Hestorff har fulgt en tradition og
bevidst delt sine vandreår mellem dansk og tysk, først det »holstenske« med
Hamborg som et forventet højdepunkt og derefter København, som han med
sin øjensynlige grand seigneur-stil sejler til og ikke, hvad nok har været
almindeligst passerer via Odense, der synes at have været hovedbyen blandt'
kongerigets af slesvigere frekventerede provinskøbstæder.
Det var utvivlsomt en meget uheldig tid for guldsmede at vandre på.
Klagerne over fagets sørgelige forfatning efter statsbankerot og tiltagende
23) Retsprotokollen, Åbenrå 12. februar 1836.

konkurrence udefra som vi kender så godt fra Københavns guldsmedelav, [24]
forklarer i hvert fald tilstrækkeligt, hvorfor Hestorff ikke fandt arbejde i
København, at det ejheller gik i Hamborg skyldes snarere tilpasningsvanske
ligheder i en storby, hvor han ikke har kunnet imponere sine kolleger helt så
meget som i de mindre samfund. Men guldsmedefagets position var virkelig
blevet forringet og konkurrencen blevet hård. I tiden ml. 1800 og 1840, hvor
engelsk plet og tyske sølvvarefabrikker udhulede håndværket, og endnu værre
de efterfølgende 20 år, hvor elektropletten gjorde faget endnu mere over
flødigt, var tilgangen til faget meget stor og antallet af etablerede guldsmede i
perioden 1800-1860 stærkt voksende. I Nordslesvig alene udgør antallet af
samtlige i dette tidsrum begyndende mestre godt et tredjedel af hele lavstidens
(ca. 1500-1860).
Om Hestorffs meget korte ophold i Hamborg - og hvorfor han ikke drog
videre sydpå, foreligger ingen oplysninger. I København arbejder han som
anført i i alt 17 dage. [16] Det ses af hans vandrebog at han planlagde at rejse
hjem over Korsør, men i Slagelse hvor han holder ud på et helt uvæsentligt
værksted i 6 uger, skifter han mening og rejser via København tilbage til
Åbenrå ad søvejen. Denne manglende udholdenhed må tydes som ustabilitet
(jvf. faderens skæbne), og det har uden tvivl svækket hans sociale position
betragteligt, at han skulle søge dispensation for at kunne etablere sig uden
korrekt gennemførte vandreår. Og det skæbnesvangre fejltrin havde nok været
undgået, hvis han havde kvalificeret sig til et rigtigt borgerskab i Åbenrå, hvor
fagets vilkår faktisk var bedre end i det øvrige Nordslesvig.
Man må formode at hans gamle Åbenrå-mester, J. H. Schou, har
beskæftiget ham som svend i perioden mellem hjemkomsten fra København og
dispensationen fra vandreårsbestemmelsen, mere end et halvt år, hvor han så
tilmed forinden gifter sig med den antagelig ganske fikse »boutique«indehaverske, som man ville kalde sådan en i dag. Butikken har hun formentlig
måttet opgive, men usandsynligt er det ikke, at vor guldsmed simpelt hen
etablerede' sig i hendes oprindelige butik, hvor han også måtte overtage
svigermoderen.
Ifølge folketællingslisten 1840 (altså efter hjemkomsten fra Gliickstadtrejsen) bor familien i Store Pottergade 23 (nuværende nummer), og det er i
ø.vrigt samme gade guldsmed Schou, der døde 1836, boede i. Det er
nærliggende at forestille sig at den unge elegantier - som svend bosat hos
Schou - har truffet sin udkårne i samme gade, og at han også etablerede sig
opad sin efterhånden 64-årige tidligere chef som han øjensynlig ikke påførte
større konkurrence, men allerede to år efter måtte tage arbejde hos.
Og så er det altså han får den ulykkelige idé at eftergøre skillinge, lad os se
Maylands fremstilling af ideens virkeliggørelse.

24) C. Nyrop: Meddelelser om dansk Guldsmedekunst. Kbh. 1885. 95 ff.

Fig. 2: St. Pottergade 23 i Åbenrå.
2. GULDSMEDEN BLIVER FALSKMØNTNER
»Med velberåd hu valgte han til model en Mecklenburg-Schwerinsk skilling fra
året 1771, fordi han - uvidende om straffen for denne forbrydelse - antog at det
ikke ville være så strafbart at eftergøre en fremmed udenlandsk mønt som en der
bar Hans kongelige Majestæts præg, og fordi det dunkelt foresvævede ham, at
medklenborgske 1 sk.-stykker var forbudt her i landet. [25]

25) Dette afsnit virker ikke helt overbevisende. Man har svært ved at forestille sig, at det dunkelt
kan foresvæve en guldsmedesvend fra Tønder at mecklenborgske skillinge ikke havde
gyldighed her i landet (hvad de faktisk ikke havde siden en forordning fra 1775 [31]) og at
han omvendt har været uvidende om at netop disse skillinge var og havde været yndede
forfalskningsobjekter i landsdelen siden 1812. I landsarkivet på Gottorp findes en række
tilsvarende sager fra denne periode (indtil 1846), som man undrer sig over forsvareren
tilsyneladende ikke kender (Abt. 65.2, nr. 271-72. Münzfälschung 1812-1846). En sag som
man skulle tro måtte have vakt virkelig opmærksomhed startede på apoteket i Marne i maj
1827. En prominent apoteker, Carl Fr. Gotthold Struve, født i Oldenborg 1785, uddannet i
Åbenrå, Vejle og København, med privilegium i Marne siden 1813, gav fra sit apotek folk
forfalskede mecklenborgske 1-skillinge tilbage blandt sine vekselpenge. Han var betydelig
smartere end Hestorff og holdt den gående i godt tre uger, inden han kom bag tremmerne.
Han fik 8 års tugthusstraf i Glückstadt, og Hestorff kan have hilst på ham, da han selv blev
puttet ind i foråret 1836.
Der er ikke langt fra Marne til Heide, hvor Hestorff arbejdede hos Barteis [14] i maj/juni
1829. Det er næsten umuligt at tro at han ikke har hørt om denne affære. -1 hvert fald må en
smedesøn fra Büsum, Claus Wittmach Dethlefs, have gjort det, da han samtidig med
Hestorff (dec. 1835) bliver afsløret i at have fremstillet mecklenborgske 1-skillinge af bly og
tin!
Det formelig »vrimler« med sager af denne art. En særlig hårdkogt fyr var Jens Jacobsen
fra Jejsing, beskæftiget som klokkestøber i Bredsted. I 1836 (altså året efter Hestorff- og
Dethlefs-affærerne) fortsatte han med møntfalskneri. Han fremstillede falske sekslinge af
kobber og messing. Han dømtes til døden (iht den berømte § 111 i »Carolinaen«, Peinliche
Gerichtsordnung (PGO)), da det her drejede sig om indenlandsk mønt, men straffen
konverteredes dog til en relativ beskeden tugthusstraf.

Efter at den herværende klejnsmed Wittrock [26] i midten af november 1835
havde leveret ham en lang rund og 8 dage siden en firkantet glat jernstang, skar
anklagede selv de pågældende præg fra et mecklenborgsk 1. sk.-stykke ud i dem,
sådan som det ses i de hos anklagede forefundne to stempeljern. Da han i
slutningen af november var blevet færdig med dette arbejde, anvendte han dette
værktøj til at eftergøre mecklenborgske skillinge med.
Af et til formålet købt stykke messingblik skar han firkantede stykker på
størrelse med stemplet og klippede dem runde med en saks. Så lagde han dem
mellem begge stemplerne, som med et slag isloges de derimellem anbragte
blikplader. De således stemplede stykker overklæbede han en i skedevand opløst
sølvblanding for til sidst at sværte dem så de ikke så nye ud, som det ses på de
eksemplarer der blev fundet hos ham. På denne måde mener anklagede inden for
otte dage på to forskellige små messingplader at have fremstillet 160 stykker, og
deraf udgivet en 130-140. Det første for at købe et brød til sit af sult grædende barn,
og også alle de øvrige blev givet ud til brød, kød, øl, mælk og andre livsnødvendig
heder.
Nu var disse skillinge så dårligt fremstillede at enhver der kender sølvmønter
ville have svært ved at antage dem for skillinge. Herværende købmand Ahlmann
[27] var den første der opdagede det og henvendte sig til politiet med mistanke til
anklagede. På grundlag af fornødne politimæssige undersøgelser, og efter at andre
borgere i al hemmelighed var advaret mod de falske mønter, konstateredes det
snart at det var anklagede der havde sat dem i cirkulation. Derfor iværksattes den
5. december 1835 en husundersøgelse i den på det tidspunkt fraværende anklagedes
bolig, hvor man fandt både stemplerne til dem og en pung med flere af disse
forfalskninger - 23 i alt - i et låset vægskab. Efter at den anklagede, der var på
forretningsrejse i Haderslev, efter anmodning var arresteret der og i nattens løb
bragt hertil, tilstod han straks i det første af justitsråd Schow [28] i nærvær af
købmand Ahlmann og polititjeneren optagne forhør uden omsvøb og fortielse,
omstændigt med alle de nævnte detaljer sin forbrydelse og også at han alene var
gerningsmand og ikke havde haft medhjælpere eller medvidere, hvad også er i
overensstemmelse med udsagnene fra de øvrige afhørte personer«. [29]

26)
27)
28)
29)

Johann Friedrich Wittrock, f. 1785. Borger i Åbenrå 1805.
Jürgen Ahlmann, f. 1789. Borger i Åbenrå 1815.
Bendix Schow, Åbenrås borgmester 1805-1837.
Sagen var bilagt kopier fra retsmøderne i Hestorff-sagen i Åbenrå, så dommerne har kunnet
kontrollere, hvad forsvareren har udeladt til gunst for sin mandant. Således svarer det ikke
helt til sandheden at den anklagede »ohne Umschwung und Hehl... sogleich sein Vergehen
gestand«. I protokollen hedder det at han til at begynde med ikke vidste hvorfra han havde
fået de skillinge som han havde givet ud i Ahlmanns butik, men mente at han havde fået dem
sammen med andre penge, men da han blev konfronteret med stemplerne og pungen fra
vægskabet, tilstod han.
Spørgsmålet om medskyldige og medvidere bores der betydeligt mere i end i forsvars
skriftet. Konen havde undret sig over, at han pludselig havde penge og spurgt om hvor de
kom fra, men var afvimlet med at det skulle hun ikke blande sig i. Den ene af de to
messingplader der var anvendt til de falske mønter, havde hun imidlertid købt hos købmand
Hartmeyer og ifølge dennes forklaring med den kommentar, at den skulle bruges til

Inden den egentlig juridiske del af sin forsvarstale har Meyland herefter et
afsnit hvor han påviser, at den anklagede i virkeligheden har fremstillet
betydelig færre falske skillinge end han selv har angivet til protokollen. Han
påviser, at af de to messingplader som Hestorff angiveligt har købt til formålet
hos købmand Hartmeyer i Åbenrå, [30] og som denne har kunnet anføre de
præcise mål på, kunne der maksimalt - under forudsætning af at alle kopierne
er lykkedes - være udført 2 X54 stykker og ikke 160 (10 mark) som anklagede
til protokollen har tilstået udført. Da der efter indrykkede bekendtgørelser i
ugebladet (fig. 5) den 10. og 14. dec. 1835 med opfordring til folk om at aflevere
evt. falske mecklenborgske skillinge fra 1771 tilsammen med i øvrigt allerede

messingskilte! - Man fornemmer her dommernes tvivl om hendes ukendskab til sagen. På
samme måde med udsagnet fra den 74-årige svigermor, som også afhørtes i samme
anledning. Hun havde engang spurgt hvad Hestorff egentlig lavede men fået til svar at det
ragede ikke hende. Hun blev af svigersønnen sendt ud for at købe noget for en af de famøse
mønter, men da hun var svagtseende, havde hun ingen anelse om at den var falsk.
Forholdet til den suspekte jøde i Slesvig [11] tages også op. Hestorff oplyser, at han efter
sit ophold i Frederiksstad ikke har haft forbindelse med ham (om det så skal forstås på den
måde at Hertz allerede har forladt Slesvig, mens Hestorff var i F.?). Fra »Jøde-Mesteren« (?)
havde Hestorff hørt at han gav sig af med pengetransaktioner og ikke havde det bedste ry.
Jødemesteren er måske identisk med Schnitger, [12] som har leveret sølv til synagogen i
Frederiksstad.
Ligeledes uddybes vanvidsanfaldene hos Andersen i Husum. [13] Angiveligt var Hestorff
blevet gal på svenskeren, fordi denne havde talt ondt om mester og ingen af de andre svende
havde modsagt ham.
Meget omhyggelig er man i Åbenrå-retten med at holde styr på hvor mange falske mønter
der faktisk blev brugt. Hovedaftageren var en bager Andresen med 15, så følger købmand
Ahlmann med 10 (hvoraf dog kun de 7 kunne afleveres til politiet), herefter fattigforstander
Møller med 8 og bødker Nis Callesen med 5. Flere andre handlende i Åbenrå mente at have
modtaget af forfalskningerne, men havde givet dem videre.
I forbindelse med arrestationen i Haderslev blev den da 49-årige købmand og deputerede
borger Hans Nissen afhørt sammen med svogeren Andras Paulsen [22] 31. dec. 1835. Hos
Nissen havde Paulsens mindreårige datter købt rom og sukker og betalt det med 3 skillinge,
hvoraf de to var falske og den ene ægte. Den ene af de falske havde Nissen tabt, den anden
var afleveret til politiet i Haderslev (men desværre gået tabt der!). Ydermere var der af en
bager Burmeister som blandt sine i den sidste tid indgåede penge havde fundet 1 skillingsom
uden tvivl var forfærdiget af arrestanten, men uden at han (bageren) vidste hvor den kom
fra, afleveret 1 ekspl. til politiet i H. (den var bilagt sagens akter!). Retten i Haderslev oplyser
i øvrigt overraskende, at af de falske skillinge som den fængslede ifølge eget udsagn skal
have smidt væk ved arrestationen, er der ingen spor at opdrive. Denne episode nævnes slet
ikke af Meyland, ejheller at Hestorff ifølge svogeren før arrestationen havde været ude og
leje bolig i H., hvor han ville etablere sig.
I det afsluttende retsmøde den 12. februar 1836 når man til det facit at der i alt blev givet 39
skillinge ud (dvs de afleverede) og dertil kommer de 23 der blev fundet ved ransagningen, i
alt 62 fremstillede, en for den anklagede velvillig sammentælling, som dommerne næppe har
fæstnet lid til. Åbenrå-guldsmeden Peter Johannsen Petersen var i øvrigt til stede ved dette
møde. Han blev mester 1833, og det er vel sandsynligt at Hestorff har arbejdet hos ham, der
kan have overtaget den aldrende Schous værksted.
30) Ambrosius Heinrich Hartmeyer, f. 1789. Borger i Åbenrå 1811. Deputeret borger.

afleverede, var indgået 39 stk. - og hos anklagede forefundet 23 - understreger
forsvareren at anklagede må have begået en fejl og belastet sig mere end
nødvendigt, og oplyser at denne har meddelt ham, at han ikke havde talt de
eftergjorte mønter og derfor hellere ville angive for mange end for få for ikke at
blive anset for en løgner!
Man kan jo nok betvivle om denne sangvinske tankegang har formildet
dommerne.
Også dette afsnit af forsvarerens indlæg får man ved at gennemse sagens
øvrige akter et lidt andet syn på. Det vil blandt andet fremgå af nogle af de
hermed gengivne notehenvisninger.

3. FORSVARSTALENS JURIDISKE AFSNIT
Efter således at have præciseret den anklagedes fortid og baggrund, arbejds
processerne i forbindelse med de falske mønters fremstilling og indsnævret
omfanget af deres udbredelse går Meyland over til det strafferetslige forsvar
som omfatter ca. to tredjedele af hele indlægget.
Det gengives i noget forkortet og omskrevet form uden forsvarerens stadig
henvisninger til datidens relevante juridiske litteratur.
»Ved mønt forstår man et stykke præget metal der bruges som almindeligt
byttemiddel. For at få kvalitet som statsligt byttemiddel forudsættes statens
ubestridte ret til at forfærdige mønter, så tilliden til disses gyldighed opnås.
Almengyldigheden af dette byttemiddel bestemmes af statsmagtens omfang og
grænser, eftersom de kun har gyldighed og bindende kraft inden fordet område de
er udstedt til.
Ingen uden for denne stat levende udlænding og endnu mindre en fremmed
regent kan tvinges til at antage andre mønter end dem der er prægede i hans stat af
den lovlige statsmagt. Den indenlandske mønt kan dog for så vidt angår kvaliteten
som byttemiddel sidestilles med den af en anden stat udfærdigede, men af vor
regering for gyldig erklærede mønt.
Ud fra denne forudsætning er det en møntforbrydelse, når man for vindings
skyld tilsidesætter det den højeste magt i staten tilkommende møntregale.
Denne forbrydelse kan efter metoden deles i tre grupper:
1) Den ubeføjede forfærdigelse af ægte mønt (crimen monetae jure non causae),
2) Forfærdigelsen af ægte mønt (crimen monetae adulteratae), det egentlige
falskmøntneri, som består i forfærdigelse af mønter uden anvendelse af den
mængde og den holdighed som de statsligt fremstillede indeholder og
3) Formindskelse af den af staten prægede mønt (crimen monetae depravatae).
At der i det foreliggende tilfælde ikke kan være tale om gruppe 1 og 3, er efter de
foreliggende kendsgerninger klart.
Og spørgsmålet er så om den anden og langt alvorligste slags møntforbrydelse er
begået af anklagede? Når jeg for min del siger nej til dette spørgsmål, så mener jeg
såvel ud fra almindelig logik som juridisk at kunne begrunde det.
Til fuldbyrdelse af falskmøntneri forudsættes nemlig to elementer:

Fig. 3: Skjold i Skyttelavet i Åbenrå. Det ellers ikke kendte eller gengivne kursiverede Hmærke er tilskrevet Hestorfffra tiden før fængselsstraffen.
I. at målene på den statsligt prægede pengemønt forfalskes, og
IL at denne falske mønt gives ud.
Ad I. vil jeg påberåbe mig nedenstående grunde:
Med mønt forstår man i denne sammenhæng alene landets mønt. Og forbud mod
at forfalske mønter kan kun gælde landets mønt, fordi et forbud kun kan have
gyldighed inden for landets grænser og alene tilsigte, at landets mønt ydes
beskyttelse og tiltro. Og undersåtterne er forpligtede til at kende de i landet
gældende love og vogte sig for ikke at handle mod landsherrens forbud. Dette
fremgår allerede af Romerretten, som bestemmer dødsstraf for falskmøntneren
(Lex 2.Cod.9.24: De falsa moneta), for så vidt angår hjemlige mønter (monetis
nostris). Og det vil altså sige at den der eftergør en fremmed mønt, nok forbryder
sig mod den fremmede stat, men ikke i ordets retlige forstand begår nogen
møntforbrydelse.
Den her i landet overtagne tyske straffelov (PGO = Peinliche Gerichtsordnung)
gentager kun i bred almindelighed disse almen-retlige bestemmelser og beskytter
alene rigs- og landsherlige mønter med strafbestemmelser. Om fremmede mønter er
der ikke tale.
Ganske vist har enkelte kriminalretslærde hævdet at den af en fremmed stat
forfærdigede men af hjemlandet for gyldig og gangbar erklærede i enhver
henseende stilles lige, men i det foreliggende tilfælde skal det så kunne bevises, at

de her på tale værende mecklenborgske 1 -skillinge også er erklærede for gyldige og
gangbare. Men det vil man få svært ved, eftersom det fremgår af gentagne hjemlige
og bestående forordninger og forbud , at netop disse mønter betegnes som dårlige,
ugyldige og konfiskable. [31]
(Der henvises her til forordninger af 27.5.1775, 10.3.1777, 29.2.1788 og
8.4.1815).
De mecklenborgske mønter var på grund af deres underlødighed (14-15% i
forhold til Sch.Holst.Cour.) forbudt i Slesvig-Holsten og sat ud af kurs.
Og det kan hermed fastslås at disse skillinge ikke alene ingen moneta probata
(godkendt) er, men derimod moneta damnata (kasserede).
Skulle nogle nu hævde, at der mellem Danmark og Storhertugdømmet
Mecklenburg-Schwerin eksisterer en konvention, efter hvilken landsherrerne
gensidigt beskytter deres undersåtter i de respektive stater mod falskmøntnere og
tilbyder at betragte de undersåtter i deres stater som har eftergjort mønterne fra en
anden stat, som hvis de havde eftergjort mønterne i deres egen stat, så må den
påvises. Jeg har forgæves søgt efter en, men ingen fundet.
Lige så lidt som hertugdømmet Slesvig hører til det tyske forbund, har det været
en del af det tyske rige, [32] og der findes her i landet ingen lov som udsætter den der
fremstiller falske mecklenborgske 1-skilling stykker for at blive straffet som
falskmøntner, lige så lidt som der findes nogen der sidestiller herværende
undersåtters eventuelle angreb på fremmed stater med de sammes angreb på deres
egen stat - og udsætter dem for samme straf.
At også vor regering anlægger samme synspunkt, fremgår af en separatartikel i
den mellem Sveriges krone den 10. december 1809 afsluttede fredstraktat, hvor de
kontraherende magter enedes om at en falskmøntner, hvor han end optræder, skal
udleveres til den af de to regeringer, hvis mønt han har efterlignet, undtagen hvis
den påkrævede skulle være undersåt af den regeringsom udleveringsandragendet
er tilgået, da han i så fald skal dømmes af sin egen suveræn og straffes efter sit lands
lov.
Hvis denne gensidige bemyndigelse og forpligtelse for de to regenter havde været
selvfølgelig folkeretslig, havde en speciel konvention været overflødig.
Og hvem har glemt hvordan ganske pludseligt og hemmelighedsfuldt de i året
1813 af vor regering prægede 1-Rigsbankskillinge kasseredes og sattes ud af
cirkulation samme år, fordi efter forlydende fra et bekendt udland en hel
skibsladning af disse i udlandet eftergjorte kobbermønter skulle være undervejs. At
der af den grund skulle være anstillet en undersøgelse i udlandet og at de personer
som eftergjorde disse kobber skillemønter straffedes, kendes intetsteds.
Ad. II. Et væsentligt element i sagens omstændigheder er at de falske mønter
distribueres. Indtil da er handlingen bare en privathandling, som ikke eksisterer for
det offentlige og for staten. Indtil da er ingen skade forvoldt, forbrydelsen altså

31) Ikke destomindre var de meget udbredt både i Nordslesvig og i Sydjylland. Oplyst af Jørgen
Steen Jensen, Mønt & Medaille Samlingen, Kbh.
32) Dette synspunkt er ikke helt i Slesvig-Holstenernes ånd. Så man må slutte, at Meyland på
dette tidspunkt har været en loyal helstatsmand. Den efterfølgende beretning om en
skibsladning falske rigsbank-skillinge har ikke kunnet verificeres.

Fig. 4: Meklenborgsk 1-skilling.
ikke fuldbyrdet, men blot en conatus delinquendi (tilløb til at forse sig) for hånden.
At også den kongelige kriminalret er af samme mening ses tydeligt af forhørs
protokollen af 12. februar 1836, hvorefter man iht reskript af 26. januar 1836
endnu grundigere skulle have undersøgt hvordan og af hvem de angiveligt allerede
udgiven 39 stykker falske skillinge er tilbageleveret.
Af såvel protokollen som af de 62 tilbageleverede og af anklagede ikke udgivne
stykker fremgår det, at alle har de samme præg, nemlig 1 Schilling Courant
Mecklenburg-Schwerin Münze 1771.
Spørger man så om de væsentlige elementer i sagens omstændigheder for så vidt
angår falskmøntneri foreligger, bliver svaret nej. Ikke hjemlige, ikke engang
udenlandske af vor landsregering som gyldige og gangbare godkendte, men
tværtimod kun udenlandske og oven i købet ud af kurs satte, her i landet
udtrykkelig forbudte mønter har den anklagede eftergjort af blik med et sølvlag på
- og udgivet 39 stykker af dem. Naturligvis har han ikke kunnet udgive dem som
hjemlige skillinge, men kun for Mecklenborg-mønt, sådan som præget lyder på.
Med rette hævder ansete kriminalretslærere at man med ikke-kurserende mønter
kun kan foretage en ordinær forfalskning og at ikke-kurserende mønt slet ikke kan
henregnes til penge, hvad man endog har anvendt den her forekommende
mecklenborgske mønt som eksempel på.
Er der således faktisk ikke tale om falskmøntneri, og mangler tværtimod alle
retlige kriterier i sagforholdet, kan artikel 111 i straffeloven (PGO) (om
falskmøntneri) ikke komme til anvendelse.
På den anden side er anklagede ikke helt straffri, men snarere efter det anførte

en simpel bedrager.
Bedrageri er bl.a. en forsætligt tilvejebragt retsstridig manipulation over for
andre ved fremstilling af en ting som ser ud af noget andet end den er.
Hvis nu - hvad ikke kan bestrides - de bedrageri-gældende kriterier er
dokumenterede i den foreliggende sag, bliver kun tilbage at drøfte hvilken straf der
kan pålægges anklagede derfor.
Ganske vist giver straffelovens §§ 112 og 113 alt efter bedrageriets farlighed og
omfanget af den anrettede skade dommeren mulighed for at idømme korporlig
straf og under højt graverende omstændigheder endog dødsstraf.
Men da det her foreliggende bedrageri ikke er af denne art, kan alene en efter
dommernes skøn fastlagt arbitrær straf komme på tale. Denne retter sig nu dels

efter omfanget af den frembragte skade, dels efter den hensigt bedrageriet har haft
og dels efter beskaffenheden af de til bedrageriets gennemførelse anvendte midler
og plejer efter retspraksis at bestå i penge-, fængsels- eller temporære fængsels
straffe.
Ser man her på den af anklagede anrettede skade, så har den højst været
ubetydelig. Ganske vist har han bedraget mere end én person, men altid kun for
bagateller på en eller få skillinge. Totalskaden der er anstiftet af anklagede kan ikke
sættes til mere end 39 sk.cour., og således betragtet hører bedrageriet til de
ubetydelige, eftersom formuebedragerier altid er mindre strafbare end tyveri-ogi
dette tilfælde ikke engang når op på straffen for det første småtyveri.
Betragter man yderligere hensigten med bedrageriet, så er den hverken farlig eller
ondsindet. Anklagede befandt sig som alt nævnt i største fattigdom og nød. Han
selv havde kun én lånt og én af menneskevenlig hånd foræret skjorte på kroppen.
Af sine uundværlige ting havde han allerede pantsat flere for at kunne betale
skatten. Arbejde og indtægt havde han ikke. Forgæves havde han henvendt sig til
den herværende lånekasse for at få et lån, så han kunne komme videre, da han
skammede sig over at tigge eller bede fattigkassen om hjælp. Han kunne ikke stille
sulten på sine efter brød skrigende døtre. Og i denne bitre nød, hvor mange andre
vel heller ikke ville have bestået redelighedens ildprøve, var det at anklagede som er
meget temperamentsfuld med hang til grublerier, og som altså på grund af sin
sindstilstand i mindre grad end andre af sine lige evner at yde modstand, fik den
ulykkelige tanke at eftergøre de flere gange omtalte meklenborgske skillinge - og så
vist ikke for derved at erhverve rigdomme, men for at hjælpe sig ud af nøden, for at
kunne opretholde sit og sines liv. Dette beviser også de ting han har ladet betale
med disse skillinge: kun til brød, mælk, kød og andre livsnødvendigheder har han
givet dem ud. Hans hensigt var altså ikke slet; kun at han brugte bedrageri som
middel var strafbart.
Ejheller er der i de midler han har brugt til udførelsen af bedrageriet noget som
kunne blive almindelig farligt. Stempeljernene er så dårligt udført at der ikke med
dem kan præges skillinge som publikum kan lade sig tage ved næsen af. Det
foreliggende fabrikat, de eftergjorte skillinge, er i virkeligheden så dårligt lavet at
man skal være ualmindelig uvidende eller uopmærksom for at kunne snydes af
dem. Det hele var således et spontant stykke fuskeri af bar nød, som meget hurtigt
måtte opdages.
Der foreligger ingen graverende omstændigheder. Specielt kan man ikke påstå at
den anklagede har krænket en fremmed statsmagt. For det første var han ikke i
besiddelse af nogen krænkende tænkemåde og har ikke tænkt på at fornærme
nogen, men kun på at komme ud af sin elendighed. Dette var hensigten med hans
handling, og den største nød gav impulsen. I det hele taget står anklagede ikke i
noget undersåt-forhold til overhovedet for storhertugdømmet MecklenburgSchwerin, hvorved han, hvis han havde krænket dets rettigheder, ville have gjort
sig mere strafbar. Storhertugen af Mecklenborg står lige så lidt under Danmarks
beskyttelse som anklagede i et undersåtsforhold til ham. Ret eller pligt til at straffe
for dette forhold har den herværende strafferet ikke.
Derimod foreligger en række formildende omstændigheder som i det mindste
kan have indflydelse på straffens længde.

S3 e n a tf) r i dj’t ig u n g e rr.
Sa murere falfie mtrflenburairøe ØdiGInge mit ber
Slrtmené 13‘ff^t FF
in ta © tabt und Umgeacnb drcui
liren, fo rrcrOen ollr unb febt ntcbc nur vor 2fnn<$mi bcrfrix
bfti gtroarnt, fønbern acfl befd)Ug<t, bit ctroa btrtlrø in
Ijabenbttf mecflttiburgifAtn ØdjiQinge worauf auf bcc tit
nrn ©titt FF mit ber Jtrone, auf ber anbtrn ©titt 1 ’fil.
meFlentHirgtpft fdjæeHnfcfce fourant
btfinbllft 1(1, auf
>cm OJoIljebComtoir abjullefern«
Sptnrabt im ‘Polijctamtc ben 9. Stabe. 1835.
e^onk

Fig. 5: Annonce i Åbenrå Ugeblad.
1) Anklagerens tidligere uplettede vandel. Uden fordum at have været i varetægt
har han ifølge de foreliggende akter ført et rosværdigt og godt levned,
2) Straks i det første forhør har han uden at skjule noget tilstået hele sin forseelse
og dermed lettet undersøgelsen. Man kan heller ikke beskylde ham for en eneste
usandhed. At han har taget fejl mht antallet af fremstillede og udgivne stykker og
dermed udtalt sig i eget disfavør, bør ikke komme ham til skade. Og i disse
åbenhjertige bekendelser ligger samtidigt
3) beviset på oprigtig anger. Kom det således bare an på at afskrække ham for
lignende forbrydelser, ville der ikke være brug for anvendelse af straf.
Hvis derfor anklagede for den begåede forbrydelse pålægges en 8 gange 5 dages
fængselsstraf på vand og brød, så får han endog en højere straf end der efter
retsbrug gives for det første simple småtyveri og den straf falsknerier eller
bedrageri efter gældende praksis straffes med.
Altså den straf som er passende til at udsone ham med straffeloven for den
begåede forbrydelse. En tugthusstraf, den være nok så kort, ville dels ikke stå i
noget forhold til forbrydelsen selv, dels vise sig endnu hårdere, fordi det notorisk
går sådan at forbrydere fra tugthuset, hvor de er tvunget til at leve sammen med
andre slette mennesker og kun har en sådan omgang, ikke vender forbedrede men
moralsk ødelagt tilbage. Ligeledes vil formentlig denne straf være i overensstem
melse med opfattelsen i retten, som uden tvivl har behandlet denne sag som et
mindre delict.
Idet jeg nu, under forbehold af samtlige anklagede de jure tilkommende
rettigheder, hermed slutter det mig overdragne forsvarsskrift, føjer jeg hertil den
ærbødige bøn at den velvise magistrat med retmæssig velvilje på den til
overkriminalretten indgående beretning vil anbefale at anklagede på grund af
bedrageri kun skal straffes med en 8X5 dages fængselsstraf på vand og brød.«

4. OVERKRIMINALRETTENS DOM
Så vidt altså forsvareren. Et professionelt og humant forsøg på at hjælpe en
meget lille synder ud af klemmen. De i visse af bilagene unægtelig karakter
afslørende træk hos den anklagede, vægelsind, løsagtighed med hensyn til
omgang med penge, manglende stabilitet, dagdrømmeri og virkelighedsflugt,
letsind og laden stå til går han hensynsfuldt uden om, og den anklagedes

evidente uligevægt og hysteri, som forsvareren nødvendigvis måtte referere til,
forklares som sjældne undtagelser i et helt igennem pletfrit ungdomsforløb.
Og alligevel synes det med nutidige øjne betragtet at det er lykkedes
Meyland at få et sympatisk menneske frem, hvad formentlig hans personlige
konfrontationer med den anklagede er skyld i. Den upersonlige retsprocedure,
hvor overkriminalretten i Slesvig øjensynlig har dømt på grundlag af papirerne
alene, har ikke været til gunst for Hestorff, som ingenlunde var uden dannelse
og kvaliteter, hvad hans efterfølgende udvikling synes at tyde på.
Overkriminalretten på Gottorp, hvor sagen [1] modtoges den 18. marts [33]
var hurtig i vendingen. Allerede en uge efter var dommen afsagt med rescript af
25. marts 1836. Doms-præmisserne forligger ikke, så man har ingen mulighed
for at se dommernes synspunkter, men af indførslen i Åbenrås retsprotokol
den 5. april 1836, her gengivet ordret:
In Untersuchungssachen wider den Goldschmidt Andreas Hestorff wegen Falschmünzerey erkennen Bürgermeister und Rath Apenrade nach geschlossener
Untersuchung und eingeholten Gutachten des königlichen schleswigschen Ober
Criminalgerichts vom 25ten März d. J. hiemit für Recht:
dass Inculpat G. A. Hestorff aus Tondern wegen des von ihm durch Verfer
tigung und Ausgeben falscher Mecklenburg-Schwerinschen Schillinge verübten
Betrugs mit einer dreijährigen Zuchthausstrafe, so wie zur Erstattung der
Untersuchungskosten, so weit er des Vermögens zu belegen sey.

fremgår at Meylands varmhjertede defensorat på ét væsentligt punkt blev til
hjælp for vores synder: han blev ikke dømt for møntfalskneri, men som der
blev plæderet for, for bedrageri.
At Hestorff undgik at blive dømt efter den strenge §111 i PGO, var
utvivlsomt en slags sejr for Meyland, men hans fejlvurdering af strafudmå
lingen mht bedrageri hvor han henviser til § 573 i Tittmanns Handbuch der
Strafrechtswissenschaft 2, 3. udg., vil nok selv for en ikke-jurist forekomme
optimistisk irrelevant, al den stund deliktet trods alt ligger kapitalforbrydelsen
principielt nærmere end berigelsesforbrydelsen. Overkriminalretten der må
have kendt de i note 25 nævnte sager, har sikkert skelet til specielt Marneaffæren. Set i relation hertil var tre års tugthus måske ikke for hård en dom,
men på den anden side forekommer det selvfølgelig ud fra en moderne
retsopfattelse absurd at et menneske kan spærres inde i 3 år (+4 måneders
varetægtsarrest) for 39 skillinge.
Det ses ikke af de foreliggende akter om Åbenrås borgmester (der var
anklagemyndighed dengang) i indstillingen til overkriminalretten også fulgte
henstillingen om den milde arbitrære straf som Meyland foreslog. Man har en
anelse om at han ikke gjorde det, når man læser den følgeskrivelse af 18. juni

33) Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv. Abt. 50 C. Nr. 3484. Diarium 1836. 1623.

der fra magistraten ledsagede forsvarsskriftet (der øjensynlig har været til
internt åbenråsk brug), hvor det noget syrligt hedder:
»Den kongelige slesvigske overkriminalret undlader vi ikke hermed at oversende
den nu af over- og landsretsadvokat Meyland som tidligere forsvarer for den for
falskmøntneri straffede herværende guldsmed Gottlieb Andreas Hestorff ind
leverede regning og er af den ringe mening at den vel bør reduceres til 15 rdl.
courant eller 24 rigsbankdaler« (!)

Overkriminalretten nedsætter med skrivelse (og returnering af skriftet!) af 26.
juli 1836 beløbet fra de forlangte 26 rdl. 4 sk. til 17 rdl. 24 sk., altså med21/2 rdl.
courant mindre end hvad Åbenrå magistrats »ringe« mening var. Magistratens
begejstring for Meylands indsats synes at have været betydelig mindre end
nærværende forfatters.
Men selvfølgelig var det alligevel en meget pæn betaling i forhold til den
stakkels guldsmeds forseelser, mere end 20 gange det beløb der efter
forsvarsskriftet var bedraget for. Og penge tjent på 14 dage!

5. EFTER DOMMEN
9. april 1836 afleveredes Hestorff til tugthuset i Gliickstadt mod behørig
kvittering. [34]
Allerede den 27. juli 1837 indsendes den første ansøgning om benådning fra
hans kone - i det væsentlige med Meylands argumenter. [35] Fra Hestorff selv
foreligger en supplerende skrivelse stilet til borgmester Schow jun. i Åbenrå,
som i mange henseender belyser hans psyke. Brevet der er dateret Gliickstadt
30. september og skrevet med henblik på de traditionelle benådninger i
anledning af kongens (Frederik VI) fødselsdag den 28. januar, har ikke alene
en usædvanlig god håndskrift, men også en ganske elegant stil med beherskelse
af den i anledningen nødvendige patos og med markering af at underskriveren
ikke er uden klassisk dannelse (referencen til de romerske skæbnegudinder,
pareerne). Hans noget platoniske forhold til den tyske grammatik (jvf.
gengivelsen af brevets side 2, fig. 6) og usikkerhed i sætningsstruktureringen
tyder på at hans talesprog har været dansk. Brevets tekst er noget i denne
retning:
»Tag ikke min dristighed ilde op, højtærede hr. borgmester, at jeg er så fri at skrive
nogle linjer til Dem. Om Deres godhed og kærlighed overfor byens borgere siden
Deres Herr faders sygdom har jeg hørt med megen glæde i et brev. Så sku De da
også med skånsel og faderkærlighed ned på mig stakkels i straffeanstalten af kone
og børn forladte mand. Den højeste nød og kummer greb mig, jeg vidste ikke hvor
jeg skulle søge hjælp og støtte, ikke engang min broder ville støtte mig. I denne

34) Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv. Abt. 65.2, nr. 272.
35) Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv. Ansøgningerne daterede 27.7.1837 og 9.1.1838.

fortvivlelse fik jeg så det ulykkelige indfald at skære de falske stempler som
befinder sig på Deres kontor.
Jeg beder Dem, byens højtærede fader, med en ansøgning fra min kone om hjælp
til kongens fødselsdag, om at hjælpe med Deres indflydelsesrige indstilling. Byens
fader, jeg må påkalde Dem med disse ord: Se huldrigt ned på Deres arme forvirrede
barn, som har smægtet her på grund af sin brøde årevist. Jeg beder Dem, red mig,
hjælp mig denne gang. Helligt og dyrt lover jeg Dem, milde fader, at så længe
pareen spinder min livstråd, vil jeg aldrig forglemme mig så meget, at jeg udsætter
mig for den ringeste forseelse. I håbet om at deres faderkærlighed også vil berøre
mig arme fange, slutter jeg i håbet om Deres bistand og forbliver deres allerunder
danigste tjener«.

Ansøgningen fra fru Hestorff som han hentyder til, var den anden af to, [35]
den indsendtes af magistraten til kancelliet i København den 10. januar 1838
og det sædvanemæssige afslag på ansøgninger af denne art indløb til Slesvig d.
30. januar, og først den 10. februar kvitterer Anna B. Hestorff for modtagelsen
af den triste besked.
Hvordan vor guldsmed klarede sig i det barske milieu ved Elben, ved vi ikke.
Tughusfange-erindringer hører en senere tid til. Smægtet har han utvivlsomt,
som han skriver i brevet, men knækket ham har opholdet tilsyneladende ikke.
I Åbenrå måtte den 6 år ældre Anna Botille ernære de to piger ved syning.
Hun havde før været selvstændig, og fattigkassen slap øjensynlig med at hjælpe
hende med lidt brændsel. [36]. Mens manden var fængslet, døde sviger
moderen, men i det lille bysamfund har hun sikkert fundet andre »menneske
venlige hænder«.
Straffetiden måtte Hestorff udstå til sidste dag. Løsladelsesattesten (fig. 7)
bekræfter, at han den 9. april 1839 har udstået sin straf, og der bevilges ham pas
inden for fem dage via Krempe, Itzehoe, Rendsborg, Slesvig og Flensborg at
begive sig til Åbenrå. Men allerede den 12. april er han hjemme.

6. 30 ÅR GULDSMED I ÅBENRÅ
Arkivalierne melder intet om gensynet med konen og med to piger der i
mellemtiden var blevet hhv 7 og 5 år gamle og knap kan have husket deres far.
Familien glider nu ind i den vanlige anonymitet. Hestorff synes accepteret af
byens befolkning, så meget som man nu kunne det dengang. Med højere
placering på rangstigen kunne han naturligvis ikke regne. Skattelister, der
kunne belyse hans indtægtsforhold, foreligger desværre ikke. Ved folketæl
lingen 1840 bor familien stadig i St. Pottergade og han betegnes som »Goldund Silberarbeiter«. Det må formodes at han har arbejdet som svend for en af
byens guldsmede, og i så fald sandsynligst for Peter Johannsen Petersen, der på
den tid var førende guldsmed i Åbenrå.

36) Åbenrå byarkiv 247. Fattigkommissionsprotokollen 1835/36.

Fig. 6: Hestorffs brev.

Ved folketællingen 1845 er han flyttet til Slotsgade. Antagelig har han
etableret sig med et lille værksted her, og her kan den som fig. 8 viste spiseske
være blevet til. Nogen større, endsige væsentlig produktion har han ikke
efterladt sig.
10 år senere bor han sammesteds, med konen og de to piger, Ulrica på 23 og
Caroline på 21. De ernærer sig begge ved syning, og han selv betegnes som
husfader og guldsmed. Året efter dør Ulrica, kun 24 år gammel, og året efter
igen hustruen, som ikke havde danset på roser.
Efteråret 1858 gifter Hestorff sig igen med den 23-årige Bodil Catharina fra
Neder Jerstal, med hvem han får tre børn, af hvilke den sidstfødte fra 1866, en
pige, dør 1/2 år gammel, 3 uger før Hestorff selv, der dør af et hjerteslag
7.2.1868.
Man kan nok sige at han intet blev forskånet for, opvækst i yderste
fattigdom, nederlag under uddannelsen, økonomisk sammenbrud ved ægte
skabets begyndelse, tugthusstraf med dertil knyttet social ydmygelse, tab af
hustru og to børn, men alligevel fornemmer man trods dette en ukuelig
livsvilje, en stædig udholdenhed og vel også en faglig selvbevidsthed, som de
»gode« papirer han faktisk havde, berettigede ham til. Hans fordringsløse
mestermærke, det lidet sigende GH (fig. 9) fik han ikke lejlighed til at bruge på
egne større arbejder, men hans hånd har sikkert præget af andre Åbenråguldsmede signerede hovedvandsæg som både hans far og farbror var så ferme
til at udforme. I Tønder Museum er de begge godt repræsenterede.
7. FAMILIEN HESTORFF
Ifølge den tønderske lokalhistoriker Ludwig Andresen [37] hører familien
Hestorff til den gruppe af stamslægter i byen som typisk, næsten lovmæssigt
holder i ca. 200 år fra den første af familien dukker op og til den sidste
forsvinder. Yderligere mener han at slægten er af tysk afstamning.
Nogen genealogisk undersøgelse af familien har han imidlertid ikke
foretaget. Gør man det, opdager man en række ejendommelige typer, så vidt
man kan slutte af sparsomme kirkebogsoplysninger, nu og da med et vist
ambitionsniveau, men mestendels mennesker som ikke har haft tilstrækkelig
stabilitet til at krybe op af den patriciske rangstige.
Familien kan følges i seks generationer. Stamfaderen er en priviligeret amtsog stadskok Claus Hestorff, fmtl. født o. 1680. Han er hverken at finde i
borgerbogen eller i kirkebogen. Men han har haft en vis rang, og ved to
barnedåbe har han amtmand v. Konigstein som fadder. Han er muligvis bror
til den fra Slesvig kommende Andreas Hestorff der bliver borger som
rugbrødsbager i Kiel 25.11.1700. Navnene Andreas og Claus anvendes af
slægten i fem af generationerne. [38]
37) Ludwig Andresen: Bürger- und Einwohnerbuch der Stadt Tondern. Kiel 1937.
38) Johann Gronhoff: Kieler Bürgerbuch. Kiel 1958.

Fig. 7: Løsladelsesattesten.

Af kokkens tre børn når kun den ene en vis placering, og det er Claus
Hestorff II (1720-1758) som er »Suppliquen Schreiber und Copiist«, men
også bærer den lidt fornemmere titel »Tysk advokat«. Den 14 år ældre søster,
Anna Cathrina H., dør som »Dirne im Zuchthaus« og er ugift. Og den type er
der flere af i slægten, dvs mere eller mindre bedagede piger som ender deres
dage på hvad vi i dag kalder byens plejehjem.
Claus Hestorffs søn Andreas H. (1748-f. 1805) er ene om at føre slægten
videre. Han dukker op som gårdejer i Abild for i 1784 at få borgerskab i
Tønder som brygger og brændevinsbrænder, men forsvinder ud af byen

Fig. 8: Spiseske af Hestorff

engang efter sin kones død i 1788. Søsteren til ham, Marie Elisabeth
(1756-1835), bliver gift med Tønders mest produktive guldsmed Paul Hansen
og mor til en anden af byens guldsmede Peter Andreas Hansen.
Andreas Hestorffs to sønner, Claus Hestorff 777(1776-1834) og Christian
Hestorff (1881-1822) bliver begge guldsmede, antagelig begge uddannede hos
Paul Hansen og opdragede i hjemmet der.
Af dem har kun Claus børn, hovedpersonen i det her skildrede drama,
Gotthilf Andreas Hestorff (1806-1868) og Ingwert Peter Hestorff (1808-?).
Af førstnævnte 5 børn var de fire piger. En søn, Laue Boisen Hestorff (f.
1862) udvandrer angiveligt sammen med søsteren Ulrica Botilla (f. 1856) til
Salinas i Californien og har ikke videre kunnet forfølges. [39] Datteren af 1.
ægteskab blev 1865 gift med en købmand fra Åbenrå. Sønnen til Ingwert Peter
H., Johannes Jürgen Hestorff (f. 1835), levede if. Ludwig Andresen som en
original i Tønder.
Altså ingenlunde nogen glorværdig familie, men sikkert nok lidt ud over det
almindelige og en der på grund af tilknytningen til Tønders guldsmede
håndværk, kom til at efterlade sig mere end et navn. [40]

Fig. 9: Hestorffs mestermærke.

39) Kirkebogsregister for Åbenrå. Landsarkivet.
40) Familienavnet forekommer hyppigt i byen Slesvig.

Jeppe Madsen Ohlsen.
Studier i en kunstners arbejdsmetode
AF J. SLETTEBO
I 1980 kunne Kunstsamlingen på Sønderborg slot fejre 25-året for sin
statsanerkendelse. Museet havde ganske vist længe før haft en kunstafdeling,
men først i efteråret 1955 opnåedes efter flere forsøg en statsanderkendelse og
dermed et statstilskud til supplement af de driftstilskud, der ydedes af
Sønderborg by og Sønderborg amt.
Grundstammen i museets kunstafdeling var den fjerdepart af »Den
sønderjyske Kunstnergave af 1918« som i 1921 blev tildelt Sønderborg [1].

Fig. 1. Udsigt mod Christiansfeld. 53X64 cm.
Der findes flere malerier med udsigt ind mod Christiansfeld. Dette er set på forholdsvis
stor afstand med et bredt udsyn over byen. Kunstsamlingen på Sønderborg Slot, gave fra
Ny Carlsberg fondet 1975.

Fig: 2. På kirkegården.
Et af mange typiske malerier med måneskin over »Gudsageren«, den herrnhutiske
kirkegård. Billedet er så stærkt forenklet i forhold til kirkegården i Christiansfeld, at der
ikke mere er nogen reel lighed - et karakteristisk træk i Jeppe Madsen Ohlsens
arbejdsmetode. Kunstsamlingen på Sønderborg Slot, erhvervet 1956.

Fig. 3. Begravelse Christiansfeld. 57X48 cm.
Ligtoget med basunkoret i spidsen er et hyppigt benyttet motiv. Også her går personerne,
husene og de stærkt forenklede træer sammen med den forsigtige farveholdning om at
skabe maleriets helhed, hvor den kridhvide kiste lyser op i den tunge stemning.
Kunstsamlingen på Sønderborg Slot, erhvervet 1981.

Fig. 4. Skærsliber i byen. 43 X 55 cm, sign. J.-M.-Ohlsen.
Malet 1936. Netop dette gadestykke fra Christiansfeld genfindes i en række malerier i let
ændret udgave (der kendes mindst otteforskellige, deraf tre uden hele detforreste hus med
lampen, men med et træ i baggrunden) og med helt forskellige figurgrupper. Sønder
jyllands Kunstmuseum, Tønder, erhvervet 1981.

Siden kom med mellemrum enkelte billeder til, oftest som gave til museet. I
1938 oprettedes Sønderborg Kunstforening og derefter voksede malerisam
lingen på museet lidt stærkere, uden dog at blive mere end en meget beskeden
afdeling af museet. Efter 1950 forstærkede både Kunstforeningen, især efter at
lektor H. Aarup var blevet formand, og museets forretningsudvalg med

Fig. 5. Figurstudier.
Øverst en farvetrykt illustration, klippet ud af et ugeblad. Fire affigurerne er trukket op
med tydelige blyantsstreger. Nedenunder vises en løs papirlap, hvorpå konturstregerne
fra tre af de fire figurer er overført, men i letforenkletform. Vedsmå ændringer synes den
siddende pige til højre at være blevet en voksen kvinde og drengen, der på originalen står
med blomster i begge hænder, ser nu mere ud til at ville bokse.

Fig. 6. Forskellige studier, her sammensat affire papirlapper. Øverst ses to avisudklip og
en lille papirlap, nederst et større stykke papir medflerefigurer tegnet på. Figuren øverst
til venstre er en sort-hvid ugebladsillustration, hvis konturer er trukket op med blyant og
som så ses igen til venstre på arket nedenunder. Øverst til højre er der brugt etfoto og her
er den højre figur først tegnet op langs kanterne og derpå aftegnet på det nederste ark.
De to sidste figurer midt på det nederste ark er formentlig også gentagelser efter
ugebladsillustrationer, men forbilledet er ikke fundet.

viceborgmester Hans Krogh og kontorchef Sv. E. Wisse arbejdet med at
udbygge museets kunstafdeling. Endelig i efteråret 1955 kom den særlige
statsanerkendels%. Siden da er kunstafdelingen vokset jævnt og konstant og
indtager nu en markant plads i gode, lyse lokaler på 2. sal.i det nyrestaurerede
slots vestfløj.
Det var derfor naturligt at markere 25-års jubilæet for statsanerkendelsen
med en større særudstilling i efteråret 1980. Det besluttedes ved denne
særudstilling at vise billeder af en enkelt sønderjysk kunstner, Jeppe Madsen
Ohlsen. Det lykkedes ovenikøbet at få en af landets bedste kendere af Jeppe
Madsen Ohlsen, bibliotekar Jørgen Mågård, Bov, til at forestå udstillingen og
udarbejde kataloget [2] og at få ejeren af den største private samling af Jeppe
Madsen Ohlsens billeder* direktør G. M. Frandsen, København, til at åbne
udstillingen.
Jeppe Madsen Ohlsen fødtes 18. maj 1891 i Christiansfeld, som søn af en
skræddermester [3]. Han uddannedes som barber og frisør og rejste en tid i
Tyskland. I to perioder, 1910-12 og 1914-15 opholdt han sig i Norge, hvor han
fik tegneundervisning og i 1912 gik han på Frede Aamodts private malerskole i
København. Efter 1915 ernærede han sig som barber, men vedblev at male og
påtog sig adskillige restaureringsarbejder af gamle billeder. Han reparerede
også porcellæn og fajancer og da han giftede sig i 1928, bosatte det nygifte par
sig nær Vejle, hvor han levede af at være barber og kunstklinker. Allerede i
1931 flyttede de tilbage til Christiansfeld, hvor de blev til 1938.
I Christiansfeld-årene koncentrerede han sig mere og mere om maleriet. Selv
om han opnåede en vis succes, kunne han dog langtfra ernære sin voksende
familie, hvis tilværelse til stadighed var præget af stor fattigdom. Hertil kom et
periodevis tiltagende drikkeri, der yderligere forværrede forholdene, så
kommunen atter og atter måtte træde hjælpende til. I 1938 flyttede familien til
Snoghøj, men hans sociale forhold blev stadig ringere. Snart blev han med
hustru og børn flyttet til fattiggården, hvor han sattes til at feje gader og hjælpe
med forskellig rengøring. Dette hjalp hverken på hans depressioner eller hans

Fig. 7a. Ved Alling kirke.
Blyantstegning med kirken og to personer stående på kirkegården mellem gravstenene.
Signeret forn. t. h. J-M. O. Tegningen er udført på to ark skrivepapir, der er sammenlimet
mellem de to figurer.
Fig. 7b. To figurer.
Blyantstegning afomridsene afde to figurer, derfindes på skitsernefra Alling kirke. De er
formodentlig aftegnede fra en ugebladsillustration. Signeret forn. t. h. J-M. O.
Fig. 7c. To figurer.
De to figurer fra Alling kirke, klippet ud af et stykke tegnepapir. De svarer nøjagtigt til
figurerne på den tegnede skitse af kirken og kirkegården.

drikkeri og i 1942 greb kommunen til den udvej at tvangsanbringe ham på
arbejdsanstalten i Fredericia, hvor han blev sat til at hugge brænde. Nu greb
nogle af hans velyndere ind og fik ham ud fra arbejdsanstalten igen [4]. Hans
ægteskab havde dog ikke kunnet holde til disse sidste rystelser og familien
skiltes. Jeppe Madsen Ohlsen flyttede nu alene til Sejs ved Silkeborg, hvor han
boede i et beskedent havehus. Her fortsatte han med at male til sin død den 7.
juni 1948 [5].
Jeppe Madsen Ohlsen hører således til de tragiske skikkelser i dansk kunst.
Han var fattig hele sit liv og mange fandt, at hans billeder var sære. I den eneste
større afhandling om ham understreges det tragiske, det trøstesløse stærkt,
men der vises også en stærk forståelse for store dele af hans kunst, især for hans
spændende Christiansfeld-billeder [6]. Der er da også efter hans død blevet en
større forståelse for hans særprægede malerier. Der afholdtes kort efter hans
død mindeudstillinger i 1948-50 og hertil kom nogle nye præsentationer af
hans kunst i 1970’erne. Udstillingen i Sønderborg i 1980 blev med i alt 67
malerier et smukt led i denne sidste gruppe af udstillinger.
Det sker ofte, at en særudstilling giver anledning til nyerhvervelser, nye
kontakter og nye oplysninger af største værdi for museet [7]. Således gik det
også her. Museet, der i forvejen ejede to gode malerier af Jeppe Madsen Ohlsen
(Fig. 1 og 2) erhvervede i tilknytning til udstillingen et billede med et
karakteristisk Christiansfeld-motiv (Fig. 3). Også Sønderjyllands Kunst
museum købte et maleri i forbindelse med udstillingen (Fig. 4). Jeppe Madsen
Ohlsen er derefter fint repræsenteret i de sønderjyske museer med billeder, ikke
blot i Christiansfeld, der selvfølgelig har den største samling, men også i
Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa.
Det mest overraskende resultat af udstillingen var imidlertid en henvendelse
fra Sejs. En nabofamilie, der havde hjulpet Jeppe Madsen Ohlsen meget i hans
sidste år, oplyste at der hos dem fandtes nogle poser og papæsker med papirer,
der havde tilhørt maleren. Det blev overladt museet og indgår nu i dets arkiv.
Meget af dette materiale var uden større interesse. Langt det meste var
udklip eller udrevne sider fra illustrerede blade. Der var ikke, som håbet,
notater eller brevudkast fra maleren selv, men nok adskillige rykkerbreve efter
lovede billeder og nogle julekort samt nogle breve fra taknemlige købere og fra
enkelte kolleger. Vigtigst til belysning af Jeppe Madsen Ohlsen er nok, at dette
materiale giver et lidt mere nuanceret billede af hans tilværelse, end det var
muligt, da Herman Madsen skrev sin bog i 1950. Det fremgår tydeligt, at hans
tilværelse i perioden i Christiansfeld, fra 1931 til 1938, ikke har været helt så
håbløs og trøsteløs som den senere formede sig. Jeppe Madsen Ohlsen havde i
1930’erne flere separat-udstillinger og deltog i andre større udstillinger og han
fik her ikke helt få anerkendende anmeldelser. Nogle billeder fik han da også
solgt i disse år - på den store udstilling, som Sønderborg Kunstforening
arrangerede i 1939 og som siden vistes hos kunsthandler V. Winkel i
København, nævnes 19 forskellige ejernavne. Der var i alt 55 malerier på

Fig. 8. Alling kirke, set fra sydvest. .
Blyantsskitse med alle bygningens rette linier trukket hårdt op efter en lineal. Betegnet
forn. t. h. Alling kirke - J-M. O.

Fig. 9. På vej til kirke.
53 X 56 cm.
Maleri af Alling kirke
med præst og menighed
på vej til gudstjeneste,
mens klokkeren ringer
med den lille klokke på
skibets vestgavl. Privat
eje.

udstillingen, malet i årene 1934-39 og af disse var 16 til salg [8]. I den store
»Sønderjyske Udstilling af Kunst- og Kunsthåndværk«, hvis protektor var H.
P. Hanssen-Nørremølle, blev Jeppe Madsen Ohlsen sammen med bl.a.
Agnes Schmidt og Franziska Clausen medlem af censurkomiteen og han

Fig. 10. Basunkoret. Blyantstegning på svært tegnepapir. Tegningen er sign. forn. t. h. JM. O. Langs figurerne er de fleste blyantsstreger gået efter med en spids genstand, så
papiret er næsten gennemhullet - på bagsiden ser det ud, som om maleren har benyttet et
takket hjul.

Fig. 11. Ligtog med basunkor. 23X47 dm. Sign. forn. t.v.
Basunkoret og den enlige person i billedets midtakse er malet på grundlag af den
gennemarbejdede skitse fig. 10. Opstillingen, også af ligbærerne med kisten, er i øvrigt
næsten identisk med højre del af ligtoget i fig. 3 og næsten tilsvarende genfindes i flere
andre billeder. Privateje.

deltog selv med 7 malerier. I 1935 var han med på en udstilling i Odense og han
deltog ivrigt i flere sønderjyske udstillinger. Han blev medlem af kollegiale
foreninger og udvalg, og i 1937 holdt han et 25-minutters foredrag i radioen
med titlen »Sønderjysk historisk billedkunst«. Man får fra årene indtil 1939 et
indtryk af en forholdsvis foretagsom og velanskrevet maler, et indtryk, der
ikke helt stemmer med det ensformigt triste og håbløse, som ellers har været
fremherskende.
Mere spændende var imidlertid en lille samling udklip, der giver et indblik i
Jeppe Madsen Ohlsens arbejdsmetode. Det drejer sig om udklip fra forskellige
ugeblade og fra enkelte dagblade og en del papirark og mindre papirlapper
med tegninger og skitser på.
Et typisk eksempel er fig. 5. Øverst ses udklippet, en farvetrykt illustration
til en novelle i et ugeblad. Langs fire af billedets figurer er konturerne trukket
kraftigt op med blyant. Nedenunder er gengivet en løs papirlap, hvor to af
figurerne og lidt af den tredie er tegnet, også med blyant.
I fig. 6 er samlet eksempler fra to udklip og to papirlapper. Øverst t.v. ses en
novelle-illustration og øverst t. h. et skævt udklippet fotografi, begge fra
ugeblade. Imellem dem ses en skitse, tegnet på et stykke gennemsigtigt papir,
muligvis inspireret af den yderste højre figur i fotografiet. Nedenunder
gengives et lidt større gennemsigtigt papirstykke, revet af en blok og på
bagsiden betegnet J.M.O. På dette papir er tegnet fem figurer. Den yderste
højre herre fra fotografiet ses nogenlunde uændret til højre på tegningen.
Figuren fra den lille seddel midt i-øverste række ses her vandret forneden.
Endelig er illustrationen t.v. aftegnet i kontur i venstre side af bladet.
Der var i samlingen adskillige tilsvarende blade og papirlapper, men i de
fleste tilfælde var enten kun den optegnede illustration eller den aftegnede
kontur bevaret.
Fra hans arbejder med Alling kirke, et motiv han benyttede flere gange,
foreligger flere skitser. Til et billede, hvor kirken ses fra sydøst, foreligger en
signeret første skitse, hvor alle rette linier er trukket hårdt op efter en lineal
med to personer indføjet og 14 gravsten placeret foran kirken (Fig. 7a). En
anden, formodentlig senere, skitse er lidt blødere i tegningen og en del
forenklet med kun 9 gravsten. Desuden findes en lille, signeret skitse af de to
personer, sandsynligvis overtaget i forenklet form fra en ugebladstegning (Fig.
7b), og endelig findes de to figurer klippet ud (Fig. 7c). Alling kirke, set fra
sydvest, findes også i to signerede, hårdt optrukne skitser i lidt forskellig
størrelse (Fig. 8). Svarende til disse to skitser kendes et maleri, hvor der
imidlertid er indsat både gravsten, personer og et enkelt træ (Fig. 9). Ud fra de
førstnævnte skitser (jvf. fig. 7a) er gravstenene yderligere forenklet, men i alt
fald to eller tre af dem svarer næsten til de sten, der også findes på skitserne.
Som et sidste eksempel fra materialesamlingen skal omtales et forarbejde til
et af de mange billeder med basunkoret i Christiansfeld (Fig. 10 og 11). På et
stykke kraftigt tegnepapir er med blyant tegnet et blæseorkester med syv

musikere og et stykke bagved en gående mand med paraply (Fig. 10). Langs
kanten af figurerne har maleren derpå arbejdet med en spids genstand, så
papiret er fint og tæt gennemhullet. Derved er det blevet muligt at overføre
konturerne direkte til lærredet. Derpå har maleren så kunnet fuldføre billedet,
så han fik det ønskede resultat frem. Det endelige maleri (Fig. 11) er større og
indeholder yderligere en figurgruppe, men der er ikke tvivl om, at det tegnede
forarbejde er benyttet til dette og måske til flere malerier (Jvf. fig. 3).
Ud fra disse eksempler får man et indblik i Jeppe Madsen Ohlsens ofte meget
komplicerede arbejdsmetode. Hans udgangspunkt var studier efter naturen.
Omhyggeligt aftegnede han bygninger, træer eller, til sine opstillinger,
genstande. Dernæst forenklede han motivet, til han fandt, at det gengav den
stemning, han ønskede at give udtryk for. Skulle der figurer på billederne,
arbejdede han sig møjsommeligt frem til dem, fra et udklip, hvor han fandt
personens grundholdning og gennem stadigt mere forenklede skitser til de
kunne anbringes på lærred i en form, der indgik i billedets samlede helhed. Selv
om man måske kunne synes, at det måtte være en genvej at gå ud fra allerede
tegnede arbejder fra ugebladene, så var hans forvandlingsprocess både
langsommelig og besværlig. Der er lang vej fra novellernes lette, kulørte

Fig. 12. Gammel lade ved Lyng strand. 54X62 cm. Sign, og dateret 1940 forn. t.h. J.
Madsen Ohlsen har iflere billeder benyttet motiver med gamle bindingsværksbygninger,
men har som regel forenklet dem mere end i dette billede. Det hører til undtagelserne, at
hans malerier er daterede og det er derfor vanskeligt at fastslå deres tidsmæssige
placering inden for hans virke. Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder.

tegning til kunstnerens tunge, stemningsmættede billeder, hvor de enkelte dele
alle er underordnede et samlet udtryk for hans ide.
Der er i øvrigt ikke tale om en arbejdsmetode, der er enestående for Jeppe
Madsen Ohlsen. Mange kunstnere er gået ud fra tidligere kunstneres værker og
ikke mindst fra kobberstik eller andre gengivelser efter andres værker og har
benyttet dem som udgangspunkt for egne værker. Men der er også kendte
malere, hvis udgangspunkt har været billeder uden selvstændig kunstnerisk
værdi. Det gælder således maleren Niels Larsen Stevns. Til en del af sine
malerier og ikke mindst til sine berømte fresco-billeder i Hjørring og Odense
benyttede han en stor billedsamling, som han selv havde skabt ved at klippe
reportagefotos ud af dag- og ugeblade og ved at købe fotos fra et dagblads
billedarkiv [9].
Det materiale, der nu er indgået i museets arkiv, har således bidraget til at
give et indblik i en særpræget kunstners arbejdsmetode. Det er et værdifuldt
materiale, der kan hjælpe til at øge forståelsen for Jeppe Madsen Ohlsens
værker og hans kamp for at nå de maleriske resultater, som nu fascinerer alle,
der ser dem på museer eller hos private.

Noter:
1. Fortegnelse over kunstneriske gaver indsamlede 1914-1920. Katalog 1921. Jvf. J. Slettebo i
»Nordslesvigske Museer« 1982, s. 90-92 (se note 7) og S. Schoubye, indledn. til katalog over
udstillingen af Kunstnergaven 1981.
2. Jeppe Madsen Ohlsen. Kunstsamlingen på Sønderborg Slot - Jubilæumsudstilling 1980. Katalog
ved Jørgen Mågård. 111.
3. A. Thomsen: Om Jeppe Madsen Ohlsen og hans slægt. Sønderjysk Månedsskrift, 1983, s. 273-82.
Jeg takker red., fru Inger Bjørn Svensson, der har givet mig lejlighed til at se artiklen i korrektur.
4. Morten Kamphøvener i Berlingske Tidende 31. okt. 1942. H. Madsen i note 6 anf. arb., s. 47-50.
5. Weilbachs Kunstnerleksikon, II, s. 324. J. Klinkby, i: Nordsi. åndelige Genforening m. Danmark,
1948, s. 92-93. Biografier i diverse udstillingskataloger, bl.a. 1948, 1949, 1980.
6. Herman Madsen: Jeppe Madsen Ohlsen. En tragisk kunstners skæbne. Odense, 1950. 68 sider, ill.
7. Jvf. J. Slettebo: Særudstillinger, rekordbesøg og lidt om omkostningerne. »Nordslesvigske
Museer«, bd. 9, 1982, s. 87-94.
8. Til en udstilling, der forberedtes kort før hans død i 1948, er noteret navne på 20 ejere, hvoraf kun 6
genfindes fra kataloget i 1939 og til mindeudstillingen i Aarhus 1949 låntes billeder fra 19 private,
der vel alle havde købt, mens han levede. Alene fra disse tre udstillinger nævnes 39 forskellige
private ejere af J.M.O.’s malerier.
9. Mikael Wivel: Mellem linierne ... I. C. W. Eckersberg. Aarhus Kunstmuseum. Katalog 1983, s.
75-89.

Slesvig/Hedebys og Danevirkes
generobring i 983 - et 1000-års minde
Af H. V. GREGERSEN

1983 har været et mindeår. Der er blevet
fejret i anledning af Grundtvigs 200-års
dag, og 500-året for Luthers fødsel er også
blevet højtideligholdt. Inden året er helt
omme, kunne det måske også være på sin
plads over for en historisk interesseret læ
serkreds at gøre opmærksom på, at 1983 er
1000-året for Slesvig/Hedebys og Danevir
kes generobring i 983.
Indtil da havde tyskerne sat sig fast på
disse steder. Det oplyser den tyske historie
skriver Thietmar af Merseburg under året
974. I dette år havde kejser Otto II besej
ret »de oprørske danskere« og var ilet til
»Sleswic«, hvor han besatte Danevirke
sammen med den port gennem fæstnings
værket, som her kaldes »Wieglesdor«. Kej
seren lod en borg opføre og gav den en fast
garnison, og der er mange, der mener, at
det er voldstedet midt i Danevirke lidt øst
for Hærvejens forløb ved Rødekro, der er
tale om i den forbindelse.
Det tyske herredømme over denne egn
betød et anseligt tilbageslag for den danske
kongemagt, thi dermed var hovedforbin
delsen fra Østersø-egnene til Nordsøen og
til Nederlandene og Rhin-egnene samt til
England og Frankrig kommet på fremme
de hænder. Fra tysk side hævdes det, at der
i disse år var etableret en »Dänische Mark«
som værn for det Tyske Riges nordflanke.
Det tyske overherredømme over egnene
ved Slien og Danevirke blev dog kun kort.
I 983 led kejser Otto II et sviende nederlag
i Italien til araberne, og derefter meddeler
Thietmar ret lakonisk, at danskerne ved
svig overrendte de tyske befæstningsvær
ker og dræbte forsvarerne. Den danske sejr
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førte med sig, at Slesvig/Hedeby og Dane
virke dermed atter var under dansk herre
dømme. Hele tre runestensinskriptioner ty
der på, at det har været en begivenhed, der
har givet genlyd ud over hele det danske
folk.
To af disse runesten er fundet uden for
Slesvig/Hedeby, og de kan ifølge den nye
ste runeforskning dateres til tiden ca. 975
- ca. 1025. De lyder:
Thorulv, hirdmand hos Svend, rejste
denne sten efter sin fælle Erik, som fandt
døden, da drenge sad om Hedeby (»satu
um Haithabu«), Og han var styresmand,
en meget velbyrdig dreng.
Kong Svend satte stenen efter sin hird
mand Skarde, som var draget vestpå, men
nu fandt døden ved Hedeby (»Hithabu«).
På begge sten nævnes således Svend, på
den yngste af dem omtales han som »kong«
Svend, og det tør da antages, at denne sten
først er blevet rejst, efter at Svend Tveskæg var blevet konge. Det skete efter hans
fader Harald Blåtands død engang i tids
rummet 985-987. Omtalen af Svend Tveskæg tyder på, at det har været ham, der
ledede kampene i 983 på den aldrende kon
ges vegne.
Men også på den store og fornemme ru
nesten, som Harald satte i Jelling over sine
forældre, Gorm og Thyra, kaldt »Dan
marks dåbsattest« på grund af dens Kristus-fremstilling, har eftertiden ønsket at
sætte et minde om begivenhederne om
kring Slesvig/Hedeby og Danevirke i 983.
Alle er nemlig nu klar over, at tilføjelsen,
der begynder med »den Harald, som . .
må være sat af en senere tid, fordi tilføjel

sen er anbragt, ja indføjet, hvor der var
plads til den på stenen. Alle beskyldninger
om praleri kan derfor nu fjernes fra Harald
Blåtands minde!
Tre storværker blev på den store Jelling-sten knyttet til mindet om kong Ha
rald: han »vandt sig al Danmark — og Nor
ge — og gjorde danskerne kristne«. Kam
pene omkring Slesvig/Hedeby og Danevir-

ke i 983, nogle få år før kong Harald døde,
tør siges at have været af en så afgørende
betydning for den danske kongemagt, at
det må være denne landvinding, der er ble
vet mindet med ordene om, at »han vandt
sig al Danmark«.
At det så var det sidste af hans storvær
ker, der har holdt sig længst, er en anden
sag.

Boganmeldelser
Løjttavlen
Løjttavlen. Redaktion Poul Svensson. Skrevet af H. V. Gregersen, Otto Norn, Elisabeth
Kofod-Hansen, Ulla Haastrup, Merete Geert Andersen og Søren Kaspersen. Fotograf:
Allan Carlsen (30 farveplancher) foruden sort/hvide illustrationer. Engelsk og tysk
resumé. Tryk Poul Kristensen. Udg. De Unges Kunstkreds. 176 sider. Pris 300,- kroner.

Udgivelsen af Løjttavlen er intet mindre
end en begivenhed for enhver der dyrker
dansk kirkehistorie og er en elsker af ældre
tiders kirkekunst.
Allerede den måde arbejdet er gennem
ført på har noget særdeles ved sig. Forlaget
De unges Kunstkreds har taget initiativet
(som ved udgivelsen af Frøslevskrinet); Al
lan Carlsen har skabt de ypperligste farve
gengivelser af tavlens mange facetter, de
store helheder, de talrige enkeltskulpturer
og malerier. En kreds af sagkyndige, vel de
bedste som for tiden kan fås i Danmark,
har ligesom fotograf og oversættere af ty
ske og engelske resumeer, arbejdet veder
lagsfrit; reproduktionsanstalt og trykkeri
(naturligvis Poul Kristensen i Herning) har
strammet priserne nedad, og en række
fonds (med dronningens og prins Henriks i
spidsen) er trådt til, så det tør håbes, at
hele værket i sidste ende vil kunne bære
sig, økonomisk altså. Det er vist det man
med et tit misbrugt ord kalder idealisme.
Det smerter mig en smule at der ikke

kunne blive rimelige honorarer til de frem
ragende medarbejdere, som må have ofret
endda meget lang tid på at udarbejde store
og lærde afhandlinger, rene lækkerbidske
ner for alle der herefter kommer til at ar
bejde med dansk kirkekunst, d.v.s. kunst i
danske kirker, for ikke at tale om de mange
flere som med bogen i hænde vil opleve
store glæder. Men man kan ikke mærke
nogen frustration hos forfatterne; de skri
ver alle med veloplagthed og en så øjensyn
lig fornøjelse ved arbejdet, at man om dem
tør tro, at de hylder den ellers noget tvivl
somme sætning at et arbejde altid bærer
lønnen i sig selv.
Udstyret er det smukkest tænkelige, al
lerede i papir og tryk. Der er gjort meget
ud af at indplacere et stort billedmateriale
som illustrerende paralleller til hovedem
net; bunker af lærde noter gør værket til en
opslagsbog i emnet og er nyttige, ja uund
værlige for enhver som vil fordybe sig yder
ligere i det; der er også en gavnlig liste over
fagudtryk og en lang, internationalt orien
413

teret, over relevant litteratur. Som bilag
bringes kartografen Johannes Mejers me
get interessante og smukke kort over Løjt
land (ca. 1640).
Løjt kirke er i sig selv bemærkelsesvær
dig. Stammende fra tidlig middelalder fik
den allerede kort efter 1250 en vældig ud
videlse af koret, måske begrundet i den
nære forbindelse med Slesvig bispestol og
domkapitel som ejede gods i sognet; dertil
knyttedes et præbende som atter måtte ha
ve en præst der igen skulle have et alter at
læse sine særlige messer ved. Siden kom
der mange sidealtre, men de forsvandt ef
ter reformationen uden at efterlade spor.
Kirkens indviklede bygningshistorie - med
stadige udvidelser som ved en slags knop
skydning - vidner om hvor intens kulten
ved sidealtrene har været.
Men udvidelserne kan også nemt forstås
i sammenhæng med den befolkningsvækst
som må have sat ind i det 15. århundrede.
Det synes som om en klimaændring til det
værre (måske også den store pest, »sorte
døden«) i det 14. århundrede kan have vir
ket affolkende i sognene længere vest på,
og at der så er sket en immigration i kyst
sognene mod øst, også i Løjt, hvor rigdom
på skov har været et egnet grundlag for
studeopdræt - der igen, ved handel syd på,
har skabt øget livsgrundlag for større be
folkninger og rigdom for dem der kunne
udnytte konjunkturerne, hvilket sønderjy
ske bønder, som nørrejyske, som bekendt
kunne langt ned i tiden. Det må igen være
forklaringen på, at man 1520 i rigdom hav
de bragt det så vidt, at der var overskud til
at smykke kirkens nu store kor med kalk
malerier og opstille den formidable alter
tavle, helt usædvanlig for en landsbykirke
(i sin helhed 316 gange 493 centimeter;
den skulpturbærende del er 200 gange 227
cm, og medregnes de to sæt fløjes malerier
bliver det samlede billedareal 30 kvadrat
meter). Ved indskrifter daterer tavlen sig
selv til 1520, da Johan Tam var sognepræst
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og Godske Ahlefeldt biskop i Slesvig. Ind
skrifternes sprog er plattysk, d.v.s. det lo
kalt officielle sprog, samtidig også det hel
lige sprog; thi de højeste ting lader sig ikke
udsige på egnsdialekt, kun på det litterært
mere udviklede tungemål der har adækva
te ord og begreber også for det allerhøjeste.
På den måde har religionen tit været af
tvivlsom værdi for modersmålene.
At bisp og præst nævnes på tavlen bety
der ikke, at de har betalt den, men nok at
de var med til at formidle dens opstilling.
Den siger jo om sig selv at være gjort »i
(eller til) Gud« og må som så megen anden
kirkekunst fra samtiden forstås som et mo
nument over et i senmiddelalderlig for
stand gudeligt sindelag i et velstående sogn
der gerne vil »finde en nådig gud« (som
Luther sagde, da han gik i kloster). Det er
da en ægte senmiddelalderlig tanke.
Derfor kan også en af de kyndige forfat
tere med nogen ret sige, at liturgihistorisk
set er en tavle som denne udtryk for en
dalende linie. Ja, hvis man ser sagen fra et
senere og reformatorisk stade, fx et lu
thersk, endnu klarere fra et calvinsk; luthe
ranerne forkastede dog kun sjældent de
hellige billeder i kirkerne, men lod dem stå
fordi de kunne have en vis pædagogisk vær
di; for en reformert betragtning derimod
var alle billeder belagt med bibelens band
og altså den rene ugudelighed, ja afguds
dyrkelse.
Men så man sagen fra senmiddelalde
rens eget stade ville der være bred enighed
om at man levede i en stor reformtid. Efter
meget, og endnu bestående, kirkeligt for
fald var der atter fremgang. Store konciler
satte gang på gang sig selv over paven og
mente helt anderledes end han at kunne
bedre tilstandene; klosterordnerne førtes,
tit med fyrsternes hjælp (således i Dan
mark), tilbage til de oprindelige og strenge
regler; valfarter, helgen- og relikviekult
voksede rivende, man ofrede formuer på at
stifte permanente messe- og bønneordnin-

ger for sig selv og sin slægt, og i levende
live eller testamentarisk lod man rundelig
guldstrømmen flyde med gods og gaver til
gudelige formål. Der var et præstationsræs
uden lige, et nervøst og forjaget stræv efter
at finde en nådig Gud og med alle midler
binde ham til fortsat at være nådig. Tager
man ikke denne rastløse reformiver og det
te evige jag efter selvforsikring i betragt
ning bliver reformatorernes (der var mange
andre end Luther) kamp mod »gerningsret
færdigheden« helt uforståelig. Og så kan jo
enhver efter behag drage linien til nutidens
præstationsreligion og rekordjagt, hvor det
ikke just er en nådig Gud man leder om,
men sin egen identitet - derved at man i

sine gerninger realiserer sig selv på egne
betingelser. Senmiddelalderen er ikke så
dan at slå rigtigt ihjel.
Men i 1520 var verden ved at skifte ka
rakter. De der havde velfungerende anten
ner havde længst fornemmet det, men i al
mindelige landsogne var det endnu ikke
slået igennem; dér gav det endnu mening
at oprejse et stykke gylden brugskunst som
Løjttavlen, et gyldigt redskab til gudsdyr
kelse. Ude i verden havde humanismen for
længst erobret de dannede lag, de finkultu
relle cirkler; Luthers revolte optog sindene
vidt og bredt, og mest på tysk grund, og
højst to år efter blev også Slesvig inficeret,
da sognepræst Tast i Husum begyndte at
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prædike »martiniansk«, livligt støttet af dem var billederne den guddommelige
hertugen (fra 1523 Frederik I af Dan åbenbarings instrument, og noget skarpt
mark), mens alle forsultne lavadelsmænd skel mellem billedets hellighed og det hel
og progressive og aktivistiske borgere be lige det afbildede var der selvsagt ikke. Ef
gyndte at vejre morgenluft, sagt med andre ter reformationen kom alt an på øret, ikke
ord: kirkegods!
på øjet. Nu blev religionen for alvor de lær
Løj ttavlen kom på plads i yderste øje des sag, og jo mere de for de lyttende kun
blik. Blot 10 år senere ville tiden have væ ne docere om troen alene og at troen kom
ret for evigt forpasset. 1528 gennemførte mer af at høre, des berømtere var de. Det
hertug Christian sin lutherske fyrsterefor kunne senmiddelalderens gerningsretfær
mation i det lige nord for Løjt liggende dige præstationsjægere ikke hamle op med,
Haderslev len, og selvom den definitive re men i sidste minut rejste de, selv derom
formation i Slesvig blev udskudt helt til ganske uvidende, de dejligste monumenter
1542, fordi biskop Ahlefeldt nød så stor over deres egen epoke - som nu det i Løjt
autoritet og jo ialtfald stod helt udenfor - og således skænkede de den da en død i
Christian III’s slagsmål med de danske bis skønhed.
per, var allerede i 1520’rne situationen i
Slesvig stift så flydende og urolig, og ikke I bogens lærde afhandlinger diskuteres og
mindst presset fra alle sider på kirkens så det spørgsmål hvor vidt og i så fald hvor
midler så voldsomt, at en præstation som tit den jævne menighed i grunden havde
Løjttavlen aldeles ikke havde været til at adgang til at opleve sin altertavle (før re
tænke på. 1520 er den absolutte deadline! formationen altså!). Det har måske ikke
Men påstanden om tavlen som udtryk for været så meget. Der har været både et læg
en faldende linie kommer i et eget perspek mandsalter, et triumfbuekrucifix og måske
tiv, når man betænker hvad de følgende et forhæng til at spærre udsynet fra kirke
epoker, humanismen og reformationen, skibet. Kun i særlige øjeblikke har altertav
netop ikke skabte af kirkekunst; det var len i al sin glans været helt overskuelig,
der ikke ressourcer til efter kirkens store stående i sit bladhangs paradishave som
reduktion, nedbrydelsen af den politiske baggrund for korsfæsteisens centrale op
status og beslaglæggelsen af dens økonomi; trin der forkynder, at keruberne er kaldt af
men det var der heller ikke interesse for - vagt og paradisvejen genfunden. Jo sjæld
nu hvor religionen skulle virke ved ordet nere det direkte sås, jo mere det blot ane
alene - og gennem psykologien og etikken. des, des stærkere må det have virket - net
De billeder, på vægge og tavler, senmiddel op på den skabende fantasi.
alderen gjorde sig af det ophøjede, skulle
Så får vi en meget solid og bred oriente
(som der også her rigtigt gøres opmærksom ring om alterets historie (i almindelighed,
på) ikke først og fremmest tale til intellek men under stadigt hensyntagen til denne
tet, men til fantasien, den sjæleevne som konkrete tavle), dets kultiske og liturgihi
lukker op for en højere og dybere forståelse storiske funktion, fra spisebord til offer
end den blotte fornuft. Billederne blev bord og helgengrav, så selve det hellige
skabt af hensyn til folk, der ikke var vant måltid - med en grundtvigsk allusion til at høre (og jo heller ikke kunne høre skaber måltidsfællesskab mellem helgen
endsige fatte ét ord af hvad der blev sagt her og helgen hisset i den samme menig
i kirken, for det blev mumlet på latin), men hed. Men man bliver jo ikke stående ved
var indstillet på at skulle se og opleve gen bordet; op over det bygges først et uanse
nem øjet, også om de ikke kunne læse. For ligt retabulum med billedskæringer, så
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fremvokser et regulært alterskab med
plads for både det skulpturbærende corpus
og de malerismykkede fløje, og hvilke bil
leder eller skulpturer der bliver anbragt
hvor, beror vel både på værkstedstraditio
ner og lokale ønsker, og det må være grun
digt aftalt, tegnet og planlagt når der kom
folk til en billedmester og sagde at nu hav
de de penge nok til sådan og sådan en tavle.
Interessante oplysninger får vi også om
tavlens historie; bortset fra de allerførste år
har den levet livet farligt, fordi så mange
tilsvarende tavler blev hældt ud af religiøse
grunde, eller fordi de forfaldt af mangel på
pleje (hvis da ikke museerne slet og ret
stjal dem fra menighederne) og endelig for
di skiftende tiders tvivlsomme smag satte
sig spor, som når tilfældige landsbyhånd
værkere blev sat til at reparere, hvilket ofte
var det samme som at egetræsmale de polykrome tavlers stråleglans. Restauratio
nerne i Løjt 1758, 1862-64 og 1934-35 si
ger hver for sig meget om hvad en tavle må
døje under skiftende smag og behag. I sam
me afhandling står der også meget godt og
nyttigt om de enkelte skulpturer og male
rier, som skæreteknik og farveteknik, og
hvordan en sådan mængde figurer udarbej
des enkeltvis og dog smelter sammen til en
selvfølgelig helhed, og vi hører meget
spændende om værksteder og håndværks
traditioner, om snedkere og forgyldere,
stafferere og malere og om værkstedslede
rens store opgave at få det hele til at fun
gere, så kunderne - og de har stået i kø kunne betjenes til alles tilfredshed. Og
man aner hvilken katastrofe reformationen
i første omgang har været for en lang ræk
ke erhverv.
Der er også en meget bred og dybtgåen
de hagiografi, d.v.s. en på grundlag af eksi
sterende legender og andre kilder bygget
levnedbeskrivelse af alle de på tavlen fore
kommende helgener. I længst svundne da
ge mindes jeg selv at have arbejdet noget
med helgenlitteratur, hvilket kun anføres

fordi jeg mener mig i stand til at vurdere
omfanget og kvaliteten af det kæmpearbej
de der her er ydet; det er en umådelig solid
og kyndig skildring og især må det påskønnes at den i så høj grad udnytter de nu
afsluttede fem tykke bind med danske mid
delalderlige bønnebøger, en guldgrube for
den der vil søge at fornemme den tids reli
giøse liv - i tro og overtro, i grum plathed
og æterisk skønhed - og forstå det ud fra
tiden selv. I så henseende rangerer just
denne afhandling meget højt. Det gør iøvrigt også den der specielt koncentrerer sig
om bladudsmykningen som alterbaggrund
i kirkens kor og dermed kommer ind på
hele spørgsmålet om kalkmalerierne. Den
er skrevet af en virkelig sagkyndig, som har
en rig erfaring både m.h.t. at fotografere,
beskrive og udgive store værker om kalk
malerier, men om jeg - kunsthistorisk
usagkyndig - tør tillade mig en anelse af
kritik her tilsidst, så skulle det være at den
brede og ordrige afhandling lider lidt for
meget af hypotesemageri; det er efter mit
skøn overflødigt at diskutere om biskop
Ahlefeldt var reformvenlig og i så fald om
hvilken retning han forestillede sig refor
merne skulle gå i. Kildematerialet siger
utvivlsomt at biskoppen sad inde med sin
tids højeste dannelse, men intet tyder på at
han var reformkatolik, i humanistisk ånd.
Så er der en anden ting: den centrale korsfæstelsesscene flankeres som enhver kan se
af Johannes døberen og martyrbiskoppen
Erasmus; begge optræder også i rigt mål
blandt helgenmalerierne, og det er da tro
ligt nok at de - af os ukendte grunde - har
været kirkens særlige værnehelgener. Men
det må de været blevet et godt stykke tid
før 1520, og selvfølgelig hører de med til
den bestilling de folk fra Løjt indgav på en
altertavle; de står der ikke tilfældigt. Men
det er en mere end dristig teori, at marty
ren Erasmus som først blev kogt i olie (dog
uden skade), og siden fik tarmene vundet
ud af livet med den vinde han på Løjttav417

len løfter højt på højre arm, skulle være
anbragt just dér som en slags kompliment
til tidens mest modernistiske profet, den alt
helgenvæsen foragtende og latterliggøren
de Erasmus af Rotterdam. Det turde reg
nes til de virkelige usandsynligheder at pa
stor Tam og biskop Ahlefeldt skulle have

haft en så sophisticated og raffineret hen
sigt, da de dedicerede tavlen til Gud.
Tilbage står kun at fremsætte en hjerte
lig lykønskning - til alle dem der fik lykke
til at skabe og offentliggøre et så eneståen
de værk.
P. G. Lindhardt

Det 20. århundrede
Lademanns verdenshistorie, bind 5, Det 20. århundrede. 128 sider. III. Kr. 98,50.

Da bind 6 er forbeholdt oversigter og regi
stre danner bind 5 den egentlige afslutning
på Lademanns verdenshistorie. Det 20. år
hundrede klemt sammen på 128 sider,
hvoraf kun en trediedel dækkes af den
egentlige tekst, medens resten er billeder
og billedtekster. Men det er utroligt, hvad
man har fået med: To verdenskrige og ud
viklingen mellem dem og efter dem, stor
politisk, militært, materielt og kulturelt.
For eksempel med artikler om videnskab,
film, musik, kvindebevægelse, ungdoms
kultur osv. Men især er det nyttigt at få
disse kortfattede oversigter over de sam
fundsmæssige omvæltninger, der har præ
get verdenskortet, og over konflikterne i al
le verdenshjørner.
Danmark og Sønderjylland er pænt ta
get med i denne verdenshistorie, så vi kan
se på vore egne forhold i internationalt per

spektiv.
Nogle unøjagtigheder falder man over
undervejs. Den radikale politiker hed ikke
P. A. Munch. Han hed Peter Rochegune
Munch. Indførelsen af forholdstalsvalg i
1920 blev ikke gennemført med Venstres
stemmer. Den nationalt motiverede kritik
af ministeriet Zahle i 1920 var ikke baseret
på et krav om at få Flensborg indlemmet i
Danmark på trods af afstemningsresultatet
den 14. marts. Skildringen af den danske
behandling af det tyske mindretal er ikke
helt præcis. Således er det ikke korrekt, at
mindretallet »straks fik ... egen avis«. Ty
skerne havde jo deres aviser i forvejen.
Man kan heller ikke sige, at Vogelgesang
blev etableret med henblik på opkøb af
dansk jord. Men det er småting.
Som helhed er det imponerende, at man
kan få en sådan bog for rundt 100 kr.

Skelettet i skabet
Manfred Spliedt: »Skelettet« 176 s. Kr. 125 (Vindrose)
En længere aktuel avispolemik om det ty
ske mindretals »Zeitfreiwillige« under sid
ste krig har vist, at opgøret med fortiden
(»Die Bewältigung der Vergangenheit«) ik
ke er afsluttet, om nogensinde indledt.
Det vakte i sin tid opsigt, at de mest
ubarmhjertige anklager for krigsophidselse
og énøjet propaganda kom indefra. En af
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de helt unge fra dengang, Haderslevdrengen Manfred Spliedt, tog ud fra egne ople
velser fat på den varme kartoffel. Han ud
sendte i 1975 efter forudgående stærkt kri
tiske dagbladsartikler bogen »Sådan en
dum knægt«. Titlen kan opfattes både selv
ironisk og dobbelttydig. Den dumme
knægt lægger ikke skjul på, at han midt i

al Hitlerbegejstringen befandt sig skidt bå
de i den tyske skole i Haderslev, i det lo
kale Hitler-Jugend, der var domineret af
overklassens børn, og iøvrigt som et småkårsbarn, der havde at finde sin plads i det
socialt stærkt lagdelte hjemmetyske sam
fund.
Den anden betydning af »dum« kan
Spliedt have lagt på sin rolle som forfatter.
De kredse, han angreb, enten tav bogen
ihjel, eller fik gjort opmærksom på, at her
havde en skidt knægt været på spil.
Den nye bog, »Skelettet«, som Spliedt
har udsendt, er i sit ærinde en dialog med
den første. I sin ydre form er den en blan
ding af afslappet kriminalroman og lokal
reportage, hvori det kulinariske spiller en
betydelig rolle. Vi får ordentlig smagt på
øllet og diverse egnsretter. Handling og
personer er tydeligt henlagt til Haderslev
med afstikkere bl.a. til Flensborg. Navne
ne er dennegang let slørede, men teknikken
med at blande kortene giver kun anledning
til at trænge så meget desto tættere ind på
visse private enemærker.
Skelettet i skabet er et virkeligt skelet,
som dog får lov til at blive i jorden. Det kan
opfattes symbolsk og bliver derved til min
det om den uhyggelige nazi-fortid. Vurde
res Spliedts to bøger under ét, var den før
ste det hårde anklageskrift. I »Skelettet« er
han både forsvarer og dommer. Han afslø
rer sine jævnaldrende, som han møder ved
en klassefest mange år efter (samme motiv

brugt af bl.a. Hans Scherfig i »Det forsøm
te forår«) og får afpresset dem en tilståelse
om, at de i en slags »Varulve«-desperation
har henrettet en fælles kammerat. Denne
var kommunist, og i samme forbindelse får
Spliedt rettet søgelyset mod det danske
politis kommunistforfølgelse.
Da skabsdøren er smækket op for skelet
tet, afsiger forfatteren frifindelsesdom
over de skyldige i drabet fra 1945. Fædre
nes synder er nedarvet på dem. »De var jo
kun 16-17 år dengang. De er i virkelighe
den blevet voldført af deres egne forældre«.
Nu vil de »bare glemme nazismen. Den
skal der vokse græs over. De fortrænger på
forældrenes vegne. Stiller sig solidarisk
med forældrene. For dem er det heller ikke
stuerent at minde om nazismen hos hjemmetyskerne, det vil sige deres forældres
gerninger ... Netop i den generation må
mindretallet notere en meget stor afgang«.
Spliedt og hans muse i detektivrollen er to
af dem.
Meget er der i tidens løb skrevet om det
tyske mindretals holdning til nazismen. At
der også kan siges tankevækkende ting om
dette kontroversielle emne i en kriminalro
man, har Manfred Spliedt bevist med
»Skelettet«. På ham passer, hvad den en
gelske eventyrer Aloysius Horn har skre
vet, at »set i nogen afstand kan fortiden
næsten gøre det ud for en roman«.
E.B.

Dansk under tysk pres
Franz Wingender: Mit danske liv. Baggrund og grundlag for en tilværelse som dansk
i Sydslesvig 1920-1950. 218 sider. IH. 150 kr. Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig. Rosenkilde og Bagger 1983.
Franz Wingender, f. 1918, har givet os en
meget værdifuld bog om et dansk liv, der
i Flensborg måtte føres på de tyske omgi
velsers præmisser. Trængslerne begyndte i

skolen, idet børnene i kommuneskolens
danske afdeling blev groft generet af de
større børn i den tyske afdeling. De natio
nale stridigheder blev kun lagt til side, når
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der var gadekampe, for så var skellet mel
lem gaderne vigtigere end det, der gik mel
lem nationerne.
Det hjalp, da Duborgskolen blev bygget,
men derefter kom undervisningen i han
delsskolen, og så var det galt igen, selv om
I. C. Møller, der var Wingenders arbejds
giver, fik bremset nogle af chikanerierne.
Og så kom nazitiden blandt andet med den
tvungne tjeneste i nazistisk arbejdslejr for
at slutte med krigstjenesten. Man får dog
ikke at vide, hvorledes Wingender blev be
handlet i det tyske militær, og heller ikke,
hvorledes han vurderede dettes optræden i
de lande, hvor han gjorde tjeneste. Man får
kun at vide, at han lå på lazaret i 1942 og
igen i 1943 indtil han blev delvis udskrevet
i efteråret og endelig i maj 1944 blev er
klæret for uegnet til krigstjeneste.
Da Franz kom hjem til Flensborg gik
han ind i det illegale modstandsarbejde, og
lidt bittersødt beretter han om, at det ille
gale arbejde med udsendelsen af blade og
plakater blev genoptaget under det britiske
militærstyre - dog uden at røbe, om han
også her havde en finger med i spillet.
I stedet for grænseflytning måtte syd
slesvigerne nøjes med Kiel-erklæringen af
26. september 1949, der gav de danske et
arbejdsgrundlag, men ingen afspænding i
forholdet til de tyske omgivelser. Her slut
ter Wingenders bog med en statusopgørel
se under overskriften: Politiske skuffelser folkelig styrkelse.
Det er indenfor disse rammer, Franz
Wingender beretter om sit danske liv, først
som dansk skoleelev og spejder, siden om
ungdomsarbejdet, hvor han i 1946 endte
med at blive leder af det nyoprettede ung
domssekretariat, der måtte begynde arbej
det på bar bund.
Man får også at vide, hvorledes han op
lever den nazistiske magtovertagelse med
Gestapos besøg i gaden, Krystalnatten, kri
gens udbrud, den 9. april, Tysklands kapi
tulation og den skuffende erklæring om
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grænsen, der lå fast. Man oplever besværet
med at få krigsfangerne hjem, afnazifice
ringens forhindringsløb og de store proble
mer med flygtningene, der ikke blot skabte
et modsætningsforhold til de hjemmehø
rende, men takket være nystiftede forbin
delser også fremkaldte dybe menneskelige
konflikter. Et ung par kastede sig foran to
get; det var udstødt af den danske kreds.
Hun var flygtning.
Franz Wingender fortæller om flere af
de skæbner, man støder på i grænselandet.
For eksempel en dansk tillidsmand, der i
drengeårene havde skældt brødrene Win
gender ud for danskerpak og som siden i en
gadekamp af Franz blev honoreret med et
slag over ryggen, så brættet gik i to styk
ker. »Hvordan så jeg på et sådant nyt med
lem i den danske kreds? Jeg evner ikke at
skildre følelserne ved disse møder, men jeg
standsede i hvert fald ofte ved den tanke,
at hvis man selv vil have retten til at revi
dere et standpunkt og i givet fald tage nyt
bestik, så må man også indrømme sine
medmennesker denne ret. Ikke mindst må
dette gælde for et grænselandsmenneske,
hvis slægt gennem generationer har måttet
leve under skiftende kår«.
Et gennemgående problem er overvejel
serne omkring dette at rejse eller blive. Der
regnes med, at ca. 2000 unge danske er
udvandret fra Sydslesvig i tiden mellem de
to verdenskrige, og det fortsatte efter 1945.
Franz Wingender overvejede også, men
han blev.
Bogen handler - som undertitlen også
viser - om meget andet end forfatterens
danske liv. Bortset fra en enkelt side om
slægten begynder hans egne erindringer så
ledes først side 32. Man kunne godt ønske,
at han havde fortsat skildringen ud over
1950. Og at han ikke nøjedes med at anty
de de modsætningsforhold, der var i den
danske lejr mellem arbejderne og den dan
ske overklasse og siden mellem generatio
nerne. Men man må være glad for, hvad

han har skrevet.
Derimod er det lidt af en misforståelse
at hæfte en tidstavle på, der fylder over 50
sider. Den er udarbejdet af Johann Runge
og spænder over tiden fra 1835 til 1949.
Den er værdifuld i sig selv, men har samme

betydning for Studieafdelingens andre pu
blikationer som for denne, og den burde
derfor - noget udvidet - have været udgi
vet som selvstændig bog. Men køberne kan
jo glæde sig over, at de denne gang får to
bøger i én.
bjs.

Hertugelige hingste og stændervalg
H. E. Sørensen: Als. 96 sider. Hl. Kr. 98. Melbyhus 1983.
Den idérige og utroligt flittige forlægger ket frem, hvis de har skæbner ud over det
forfatter H. E. Sørensen, Skærbæk, er nu sædvanlige. Den materialistiske historie
nået til Als på sin Sønderjyllandsrunde. skrivning kan være meget nyttig, men den
Der findes andre bøger om Als, store og er just ikke underholdende, så Sørensen fo
små, men H. E. Sørensens er anderledes. retrækker at fortælle om Tordenskjold på
Det er den mest underholdende og bedst Kegnæsgård. Og om Oehlenschlåger og
illustrerede fremstilling, der er givet. Det jomfruen. Tak for det! Selv om lidt oversigt
er imponerende, hvad han har fået med. over erhvervsudviklingen ikke havde været
Sørensen har virkelig været rundt på øen, af vejen, er bogen god, som den er.
og han har brugt sine sanser.
H. E. Sørensen har delvis opgivet den
Når H. E. Sørensen går ind i Egen kirke, sognevise inddeling. Hørup, Oksbøl og
bemærker han straks, at kirkeskibet Tandslet behandles under andre sogne, og
»Skjold« fra 1758, der er registreret i vær Egen berettes der om under overskriften:
ket om Danmarks kirker, ikke længere Guderup.
hænger på sin plads. Hvor er det blevet af?
Fremstillingen af stiftsforholdene på øen
Jo, det er såmænd blevet smidt ud af me side 65 er forkert. Og Sørensen har overset,
nighedsrådet ved en istandsættelse af kir at den tyske fanatiker, degn Jørgen Bager
ken for nogle år siden. Ved samme lejlig i Ketting ikke alene gav Andreas Grau lej
hed blev en gravsten fra 1831 over en lighed til at erhverve de første journalisti
mand og hans hustru fjernet fra sydmuren ske sporer, men tidligere havde haft lignen
for at ende som skærver. Men H. E. Søren de betydning for H. P. Hanssen. Medens
sen opdagede, at »Skjold« var blevet reddet Andreas Grau blev frikendt under retssa
af en kvinde, hvis søn lod det reparere og gen, pådrog H. P. Hanssen Dybbøl-Postens
nu har det stående i stuen, og at gravstenen daværende redaktør en fængselsstraf på tre
var blevet fundet i affaldsdyngen af den uger.
pågældendes efterkommer og blev reddet
Sørensen kasserer Harald Slott-Møllers
hjem til ham.
datering af det kendte maleri fra ØsterTil eftertanke for alle menighedsråd og holm. Slott-Møller har selv dateret det til
andre, der smider ting ud uden tilstrække 1913. Sørensen siger 1910 eller 1911. Men
ligt at overveje, om det nu også er den rig 1910 kan det ikke være, for Slott-Møller
tigste løsning.
boede først på Østerholm i 1911, og de var
H. E. Sørensen elsker kirker og slotte, der igen 1912. Om Slott-Møller først har
han færdes hjemmevant mellem de konge færdiggjort maleriet i 1913 eller har haft
lige, hertugelige og adelige honoratiores, andre grunde til at datere det derhen, skal
og almindelige mennesker bliver også truk være usagt. Men det er morsomt, at H. E.
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Sørensen også har øje for den slags detal
jer.
En enkelt god historie er dog glippet for
den ihærdige egnsvandrer. Side 79 omtales
provst Frederik Ebbesen, Svenstrup, der
var indvalgt i den første stænderforsamling
1836, men forfatteren har overset hertu
gens raseri over valget. Han havde meddelt
bønderne, at han gerne så herredsfoged
Momme Steffens i Nordborg valgt, og så
vovede de at vælge provsten med bonden
Chr. Bonefeld som suppleant. De hertuge
lige bønder fra Sønderherred ville for re
sten helst have valgt Bonefeld, men de kon
gelige i Nørreherred holdt på provsten. En
ting var de dog enige om, de ville ikke have
hertugens kandidat.
Efter valget gav hertugen sin fortørnelse
luft overfor distriktets synsmænd: Forelø
big ville han lade bøndernes hopper bedæk
ke af sine hingste, men kun på den betin
gelse, at de før næste valg rådførte sig med
ham, da han mente at forstå det bedre end
de gjorde!
Når hertugen ikke gik videre end til den
ne trussel, har det den forhistorie, at han i
1831 havde straffet de hertugelige bønder
med at nægte deres hopper adgang til de
hertugelige hingste, fordi de havde plan
lagt at rejse retssag for at få bidrag til fat
tigkassen fra hertugen, de adelige og gejst
lige. Men dengang havde han måttet bide
i det sure æble og både give til fattigkassen
og byde bøndernes følhopper velkommen.
En oplagt historie for en kommunistisk for
fatter som H. E. Sørensen at berette om
denne klassekamp på hingste og hopper.
Ved siden af det blegner H. E. Søren
sens kommentar, at Hjortespringbåden kan
konserveres for hvad »det kongelige danske

militær koster« i timen. Eller vurderingen
af forsvaret for Als i 1864 som »et menings
løst myrderi, et offer, iværksat af regering
og hærledelse for at redde en luvslidt pre
stige«.
Selv om den kommunistiske folketings
mand Arne Munch-Petersen ikke har haft
synderlig tilknytning til Als - han var ikke
opstillet i Augustenborgkredsen, af Sønderborgkredsen ligger kun selve byen på
øen, og da han blev valgt i 1932, kunne han
knapt hente 250 stemmer på Als - må man
dog sige, at det er interessant at læse Sø
rensens teori om hans forsvinden i Moskva
1937, det vil sige et par år efter, at hans
sønderjyske folketingsmandat var udløbet.
Den almindelige version regner jo med, at
han blev likvideret under en udrensning i
Sovjetunionen. Sørensen argumenterer for,
at Munch-Petersen er rejst til et andet land
på illegalt arbejde og er blevet likvideret
dér. Men hvis han er rejst, hvorfor skulle
han så efterlade ejendele på sit hotelværel
se i Moskva i stedet for at give dem f.eks.
til Gottlieb Japsen, der samtidig boede på
samme hotel?
H. E. Sørensens udlægning af Bruno
Topffs alsiske republik i 1918 er derimod
overbevisende. Han mener, at udtrykket
rådsrepublik er blevet brugt, men kun med
henblik på et lokalt soldaterrådsdistrikt,
der skulle blive under Prøjsen. Det svarede
til tysk-marxistisk terminologi. Altså intet
med en selvstændig statsdannelse, hvad vi
på dansk forstår ved en republik.
Bogen om Als er det tredie bind i den
planlagte serie på i alt seks bøger. Den
halve serie lover godt for resten.
Bjørn Svensson

Lærererindringer
Chr. Stenz: Dansk lærer i grænselandet; erindringer 1930-49. I serien »Sønderjyske
levnedsløb«, nr. 23. Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland. Indb. 183 sider. III.
(m. 2 kort). Pris 70,- kr. (For medl.: 45,- kr. + eksp.).
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Lokalhistorie er ved at blive ikke blot et
anerkendt begreb i mange menneskers be
vidsthed, men også et anvendt aspekt i sko
lernes undervisning; det er af mange grun
de en god ting.
»Sønderjyske levnedsløb« har utvivlsomt
i hvert fald her i regionen fremmet den
store interesse for ’det nære fortidige’; nært
på sted og nært i tid.
Chr. Stenz’ bog er det nyeste medlem af
denne serie, og den passer pænt i selskabet,
for den repræsenterer en folkelig fortælle
kunst i ordets bedste betydning.
Emnet er alvorligt nok, grænselandet i
årene 1930-49, og beskrivelsen er da også
seriøs, men samtidig giver de utrolig man
ge afgrænsede afsnit næsten bogen karak
ter af ’folkeeventyr’. Det fastholder lysten,
men tillader en afbrydelse af læsningen ind
imellem. Det, kombineret med bogens go
de format, typer og illustrationer, der måt
te gerne have været flere af sidstnævnte,
gør den velegnet i mange sammenhænge.
Forordets tanker om der nu er tale om
’en beretning’, ’en erindring’ (som faktisk
er titlen) eller, som det foretrækkes ’en be
handling’, er vel ikke væsentlige; og dog?
Men dets afsluttende spørgsmål: ’Har jeg
noget ordentligt at byde på’ bør vist besva
res bekræftende.
Forfatteren har fået en tilværelse, der
nok er værd at huske, og som der også er
forsvarlig grund til at prente på papir og
forsøge at formidle videre; især hernede.
Bogen er (meget) selvbiografisk. Det lig
ger i sagens natur; og man behøver blot at
betragte den fyldige indholdsfortegnelse,
der har dagbogspræg, for at få dette be
kræftet til fulde. - Og det er naturligvis
som sådan, at den skal anmeldes her.
Men måske er bogen mere end det.
Hvad der tilsyneladende hakkes ud i (45)
abrupte afsnit, holdes sammen af en lige
frem roman-agtig stemning: Her er en ung
mand, der stort set uvidende om grænse
landets forhold drager herned fra den

midtjyske muld, får sin uddannelse og
hvirvles ind i en skæbne skiftevis på begge
sider af grænsen. Det er som et ping-pong
spil, hvor forfatteren er bolden, og spillerne
hans energiske nationalfølelse, der sender
ham frem og tilbage over nettet: Ude med
hovedvægten på det sociale, hjemme på
det politiske, begge steder med lærerger
ningen som baggrund. Perioden 1930-49
understreger det dramatiske element: Det
begyndende uvejr, stormen og freden; der
blæser mange ’bolde’ væk i ’et spil’ under
de betingelser, og så meget desto større må
respekten for hovedpersonen være.
Chr. Stenz skildrer sin tilværelse som læ
rer i grænselandet levende og lige ud ad
landevejen; det er forfriskende, især fordi
han har mange oplevelser at byde på. De
stykkes ud i en mængde mindre episoder,
men kan nok sammenfattes i en række ho
vedkapitler: Opvæksten i Danmark, der
har rustet ham godt til det fremtidige vir
ke. Seminarietiden i Tønder og den ind
gående beskrivelse af de politiske forhold
i 1930’erne lige fra ’Locarnoånden’ til ’folkeværnet’, set med en provinsbys øjne; det
er sund læsning idag og rummer såvel in
teressante iagttagelser (f.eks. 1939-valget,
side 95) som mere morsomme hændelser
(f.eks. benzin-situationen 1939, side 108f.).
Den første stilling i Sydslesvig og modsæt
ningen (og det modsatte!) imellem ikke
blot tysk og dansk, men også imellem by
(Flensborg) og land (især Ladelund). Hjem
til Danmark igen, årene i modstandsbevæ
gelsen, freden, der her virkelig ’brød ud’ og
engagementet i politik i efterkrigstiden. Så
tilbage til Sydslesvig, denne gang med
længst indsats i byen; er det noget under, at
forfatteren får et indgående kendskab til
valutaspørgsmål? Ringen slutter (forelø
big?) med en tilbagevenden til Nordsles
vig.
Det gennemgående tema i disse hoved
kapitler kan siges at være forholdet imel
lem ’et interesseret menneske’ og ’det bor
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gerlige selskab’ i ’et spændende verdens
hjørne’; og bogen er absolut bedst, når der
er harmoni i samspillet imellem disse tre.
Nu og da fokuseres der dog ensidigt på de
to første faktorer, så ’jordforbindelsen’
hemmes.
Hermed hævdes kun, at ’udenoms’
personrelationer ofte trækkes i langdrag på
bekostning af stedets og hverdagens situa
tioner: Når der nævnes et navn, gøres der
også rede for personens fremtidige skæbne;
det distraherer. Samtidig holdes der en di
stance til det private (det blev der ellers
lagt op til i indledningen), til studierne og
til selve lærergerningen (det lover titlen el
lers), der forekommer unødvendig - og
synd.
Derfor sidder man efter en gennemlæs
ning måske ikke tilbage med en hel mæng
de enkeltstående indtryk af personer og
begivenheder; men var det meningen? Nok

for ældre læsere, der selv har oplevet ste
derne og tiden og også gerne vil mindes,
men budskabet skulle jo gerne række vide
re. Og har man ikke den baggrundsviden,
føler man snarere en fornemmelse af at
have fået foræret ’en hel kerne’ (og det er
netop folkelig fortællekunst), der iøvrigt
burde plantes i hjernemulden hos andre
rigsdanske lærere, der arbejder hernede
idag. For så er det ’nært fortidigt’ ikke blot
på sted og i tid, men nært nok i vilkår.
Det er i mine øjne bogens største værdi,
at den med rod i lokalhistorien formår at
hæve sig op over denne; derfor kan den
med udbytte læses af andre end sønderjy
der. Og dermed er det Chr. Stenz’ bedste
bedrift med den, at han forærer os ’en er
faring’; kan det udtryk accepteres i foror
det?
Christian Skov

Det unge Grænseværn
Knud Fanø, Fr. Rudbeck og Inger Bjørn Svensson: Det unge Grænseværn. DUG. 328
sider. Indb. III. Andreas Clausen Boghandel. Sønderborg. 1983. Pris 150,- kr.

Den grænse der i 1920 blev trukket mellem historien om en folkelig organisation, som
Danmark og Tyskland, er den eneste græn hurtigt fik stor opbakning i Sønderjylland,
se i verden, som er trukket i overensstem men som også snart blev støttet af brede
melse med befolkningernes egen afgørelse. kredse af den øvrige danske befolkning.
Alligevel skulle det vise sig, at ikke alle Denne meget vigtige del af grænselandets
historie har været overset i de fleste histo
ville respektere denne afgørelse.
Fra tysk side tog angrebene på grænsen riebøger. Forklaringen kan måske være, at
kraftigt til efter nazisternes magtovertagel der aldrig har været skrevet om DUG - det
se i januar 1933. Men der blev meget hur er der nu heldigvis rådet bod på.
I anledning af 50-års jubilæet den 25.
tigt fra folkelige kredse i den danske be
folkning taget initiativ til modforholdsreg september 1983 er den længe tiltrængte
ler over for denne trussel fra syd. Det var bog nu kommet. Den er skrevet af kyndige
den unge lærer Peter Marcussen fra Ha og engagerede mennesker, som i størstede
derslev, som var initiativtageren til det, len af deres liv har været optaget af de
som førte til oprettelsen af Det unge Græn sønderjyske landsdeles skæbne og proble
mer. Til gengæld er det måske også årsa
seværn.
Det unge Grænseværn er således histo gen til., at der ofte er lidt for mange detal
rien om, hvem der var de første i kampen jer med.
Bogen starter med en diskussion om
mod »ugræs, som føg over hegnet«. Det er
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kring generationsproblemet, som er meget
væsentlig og som da også giver sig udslag
i, at nogle af de »gamle« nationale forenin
ger var meget skeptiske, ja, mange af deres
ledere var ligefrem modstandere af DUG.
Men det blev den stille krigsgeneration,
som først fik øjnene op for truslen fra syd.
Initiativtageren var lærer Peter Marcussen fra Haderslev. Han blev også forenin
gens første og mangeårige formand. Bogen
tegner et smukt portræt af Peter Marcussen som den idérige inspirator, den arbejd
somme daglige leder og utrættelige orga
nisator. Peter Marcussen nåede heldigvis
at få en anerkendelse for sin indsats og op
rejsning for den modstand som han kom ud
for, da han kort før sin død overværede
afsløringen af sit maleri i den historiske
portrætsamling på Folkehjem 1974. Men
var det virkelig kun navneforandringen i
1940 fra Det unge Grænseværn til Dansk
Nordisk Ungdomsforbund, som havde
skabt modstanden? Når man læser bogen
får man flere gange mellem linierne ind
trykket af, at der var flere andre grunde,
men læserne får ikke andet at vide.
Det er måske pga. den art af kildemate
riale, som forfatterne har brugt. Det er
først og fremmest de officielle beretninger
og erindringer fra de aktive medlemmer.
Derved bliver bogen også mindre proble
matiserende. Ind i mellem rejses der en del
problemer, som f.eks. side 107 om de store
stævners betydning, men vi får ikke andet
at vide end, at »De beretninger, der er ind
kommet fra en stor kreds af daværende
DUG’ere, understreger alle stævnernes sto
re betydning for den enkelte«. Ja, men det
er jo netop ikke et svar på spørgsmålet om,
hvilken betydning?
De store stævner får naturligvis stor om
tale. Det første fandt sted i Tønder den 12.
maj 1933 med kort varsel. Alligevel samle
des omkring 15.000 i en kraftig manifesta
tion i en by, som endnu havde tysk flertal.
Ved stævnets slutning begyndte det at reg

ne, men humøret var højt og bagefter ud
talte Aage Rosenkjær: »Jeg havde nu ikke
regnet med, at Vorherre var nazist«?
Det største stævne fandt sted på Dybbøl
kort tid efter, hvor mellem 35.000-50.000
mennesker deltog. Stævnet blev transmit
teret af radioen, men nogle af talerne måt
te først censureres. I det hele taget var
Statsradiofonien et stort problem for
DUG, som nok kunne have båret et selv
stændigt kapitel, Pga. krigen var det sidste
store stævne i 1939, og det blev netop også
i Tønder.
Mern DUG satte ind på mange andre
fronter. Der blev bl.a. bygget vandrehjem,
ansat vandrelærere, arrangeret studiekred
se, skoleidrætsdage, lavet indsamlinger
o.m.m. Det var ikke alene i Sønderjylland
DUG var aktiv. Overalt i Danmark blev
der oprettet afdelinger. Bogen giver et vir
keligt godt indtryk af hvor omfattende og
mangfoldig indsatsen var.
Bogen giver en oversigt over DUGs vir
ke til i dag. Det er klart, at DUG var en
målrettet forening. Det lå i selve navnet, at
man skulle værne om den truede grænse.
Det lykkedes bl.a. fordi DUG så tidligt og
så stærkt markerede befolkningens hold
ning. Men DUG består stadig, og har der
for nødvendigvis en betydning på andre
områder end i 1930’rne.
I bogens anden del er der samlet en lang
række bidrag fra mennesker, der aktivt har
deltaget i DUGs virke. Specielt spændende
er historien om mødet i København i okto
ber 1933, hvor studenterforeningen »Hejmdal« sammen med Politiken, Berlingske
Tidende og Dagens Nyheder havde invite
ret Livgardens orkester. Mødet skulle
transmitteres i radioen. Det benyttede
kommunisterne sig af. Under slagordet
»Rød front« forsøgte de forgæves at afbry
de mødet. Det kom til slagsmål for åben
mikrofon, men for at overdøve larmen be
gyndte livgardens orkester at spille Chri
stian IXs honnørmarch.
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Ved DUGs stævne i Haderslev i 1938
var dagen som sædvanlig startet med at
2300 gymnaster fra Sønderjysk Idrætsfor
ening var gået igennem byen. En tysk
sindet tilskuer skulle da have bemærket:
»De ka’ jo it engang marche’r«. Denne sæt
ning udtrykker klart, hvad der var forskel
len på dansk/nordisk og tysk tankegang.

Det var denne forskel DUG var sig bevidst.
DUG har derfor haft meget stor betydning
for den danske befolknings afvisning af na
zismen. Det dokumenterer bogen klart og
tydeligt. Godt den kom - blot er det synd
den ikke nåede at udkomme den 26. sep
tember!
Jørn Buch

En optant
Jørgen Jacobsen: »— og snart er alting længe siden«. 88 sider. III. Kr. 55,- plus porto.
Udgivet af Lysabild sognehistoriske forening ved Viggo Vandkær Thomsen.
Jørgen Jacobsen, Mommark, der blev født
i 1851, oplevede tre krige. 1864 kunne han
huske meget fra. 1870 flygtede han til
Danmark for at undgaa tysk krigstjeneste,
men det gav store problemer, fordi han
derved blev optant, men det lykkedes ham
at vende tilbage til Als i 1873 efter en re
gulering, der kom en del af optanterne til
gode. (Det må være galt, når der side 44
oplyses, at han blev dansk undersåt 1887).
Den tredie krig, Verdenskrigen, fik dette
skudsmål: »Det var næsten utroligt, hvad
myndighederne tillod sig i de tider. Det var
umuligt at leve af det, man fik udleveret;
derfor tog man sig selv til rette.« Men Ver
denskrigen bragte ham den store sorg, at
den eneste sønnesøn faldt i nærheden af
Verdun i december 1916.

Jørgen Jacobsen døde den 20. februar
1940 og slap derved for at se Danmark
blive besat.
Bogen giver et godt indtryk af, hvad en
god dansk bonde har kunnet opleve i denne
periode med de store omskiftelser i Sønder
jylland. Især beretningen om, hvorledes
han sammen med mange andre flygtede
fra Als til Ærø og Fyn for at slippe for at
tjene det tyske militær i 1870, senere sneg
sig tilbage men blev udvist og påny måtte
flygte (hvorfor for resten ikke rejse almin
deligt efter udvisningen?), denne gang via
Lyø, siger meget om vilkårene.
Bogen er let læst, men ville have vundet
ved nogle forklarende noter.
bjs.

Haderslev-Samfundets årsskrift 1983
Haderslev-Samfundets årsskrift 1983, re
digeret af adjunkt Henrik Fangel, belyser
Haderslev i perioden 1854-59 gennem en
dagbog, ført af den tysksindede købmand
Eduard Wassner. Det er den samme Wassner, som Olav Christensen har skildret i
artiklen om maleren Eduard Wassner i års
skriftet 1964, og begge artikler er illustre
ret med Wassners tegninger, der har bety
delig topografisk interesse. Dagbogen har
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indledning og fyldige noter af A. B. Keck.
Helga Hansen, født i Aabenraa 1911,
flyttede med familien til Haderslev, da fa
deren blev indkaldt til krigstjeneste. Her
får vi Haderslev skildret 1914-20, som
byen er oplevet af et barn fra et dansksin
det hjem. Hun boede hos mormoderen i
Slagtergade 5, et rødstenshus, der var ble
vet opført af morfaderen, Frederik Bohnfeldt. Han blev udvist i Kollerperioden

under henvisning blandt andet til husets
rød-hvide farver. Landråden erkendte, at
Bohnfeldt ikke selv havde forset sig, men
erklærede, at befolkningen måtte lære, at
den heftede solidarisk.
Skønt maden ikke var så ringe endda hos
Bedste i Slagtergade, gav det hver aften
varm mælk med brødstumper eller grød
med et indbildt smørhul. »Nu dypper vi i
smørhullet«, sagde moster, og så dyppede
de, men der var ingen smør!
Helge Wiingaard har en fornøjelig arti
kel om hjulriderne, om den nationale strid,
der udfoldede sig også på dette område og
om planen om en skat på deres cykler, der
kom op i byrådet 1898, men så kom den

heller ikke længere. Rådmand Råben men
te således, at den kun ville give en ubety
delig indtægt, og »om en halv snes år ville
denne mode vel også nok tabe sig«! Cykli
sterne kom dog til at løse hjulriderkort.
Medens der i 1898 kun fandtes ca 360 cyk
ler, blev der i 1901 løst 792 hjulriderkort,
og i 1902 929. Cyklen var kommet for at
blive.
Olaf Uldal øser af sine pedel-erindringer
fra Katedralskolen i tiden 1949-80, profes
sor Mogens Norn skildrer gensynet med sin
barndoms by ved 40 års studenterjubilæet,
og Henrik Fangel har sørget for bykronik
ken 1982.
Det er et lødigt årsskrift.

Mandø
H. Broby-Johansen: Mandø. 24 sider. III. 20 kr. Melby hus 1983.

Det er en nydelig lille bog om Mandø, med
nette tegninger af Mogens Eilertsen og en
tekst af Broby-Johansen, nærmest af kro
niklængde, som bærer præg af, at kunsthi
storikeren fra København for første gang
oplever landvindingslandskabet og derfor
føler sig som en »Gulliver i lilleputternes
land«, der med åbne sanser går det ukendte

i møde. Lilleputterne er de utalte millioner
af havsnegle og andre smådyr, der præste
rer landvindingsarbejdet. I andre henseen
der reagerer forfatteren snarere som Gul
liver, da han kommer til kæmpernes land.
Hæftet er oprindelig udsendt som privat
tryk i forbindelse med læge Arthur Vaags
80-års fødselsdag.

Sprogforeningens Almanak
Flensborg bys 700 års jubilæum i 1984 har
allerede sat sit præg på flere publikationer
og er også registreret af Sprogforeningens
almanak for det kommende år. Universi
tetslektor, dr. phil. Poul Enemark giver en
orientering om Flensborgs oprindelse. Den
første bebyggelse har sikkert været et fi
skerleje omkring St. Hans kirke, men selve
byen må formodes at være vokset frem om
kring torvet ved Marie kirke i 1100-tallet,
medens et nyt byanlæg er vokset frem et
århundrede senere omkring torvet ved Ni
kolai kirke, hvorefter de to torvebyer vok-

sede sammen.
Desuden er der en artikel om Todsbøls
historie, men ellers er det mestendels erin
dringer, der har fortrængt tidligere tiders
almanakhistorier. Der er en beretning fra
Radio Syds pionertid, der er et par karak
teristiske bidrag fra H. P. Jensen, Ager
skov, Marie Munch-Knudsen fortæller
minder fra Ballum og Tønder, af Tytte
Botfeldt er der erindringer fra arbejdet i en
tysk børnelejr efter 2. verdenskrig, Niels
Bang, Christiansfeld, fortæller om sin sol
datertjeneste i den første verdenskrig, hvor
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han blev hårdt såret i den sidste krigsmå
ned, og Holger Hattesen fra Flensborg gen
opfrisker feriebesøgene i skovløberhuset i
Arnkil. En speciel familiehistorie bliver
fortalt af realskolebestyrer Gunnar Jørgen
sen, hvis bedstemors søster - Cathrine
Duus - i 1864 kom på lodtrækning, da J.
J. Grønfeldt, der var præst for en norsk
brødremenighed i Wisconsin, havde bedt
ældsteraadet i Christiansfeld finde en kone

til ham. De var to brudeemner i lodtræk
ningen, men loddet faldt på den anden. 15
år senere, da Grønfeldt var blevet enke
mand, skrev han til Cathrine og bad hende
komme. Hun svarede ja, rejste til Amerika
og blev præstekone i Wisconsin.
Som altid slutter almanakken med ne
krologerne og den nyttige forenings- og
adressebog på de grønne blade.

Sydslesvigs årbog
Sydslesvigsk årbog er udkommet, denne tegner det til at kunne blive en værdifuld
gang med beretningerne om dansk virke i variant af danskheden.
grænselandet 1982-83 plus en artikel af Fr.
Men at der stadig er brug for oplysning
Rudbeck om Flensborgs danske ansigt gen om forholdene i grænselandet nævner pa
nem 700 år. Beretningerne er præget af det stor Hans Parmann et eksempel på i sin
forbedrede klima i Sydslesvig, efter at Bar- opfordring til at støtte Flensborg Avis. På
schel har afløst Stoltenberg som minister et kommunekontor i Danmark blev en ung
præsident, men på den anden side også af sydslesviger mødt med denne udtalelse:
den usikkerhed, der er skabt af de unge Jeg ved ikke, hvad en dansk sydslesviger
sydslesvigeres søgen efter deres identitet. er, for mig er De tysker!
Som professor Troels Fink har udtrykt det,

Orientering
Den 17.5.1983 var hundredeårsdagen for
den alsiske maler Peter Sandkamm-Møllers fødsel. I den anledning udsendte Dr.
Lenelotte Wolf, Essen, et lille smukt min
deskrift med fine gengivelser af kunstne
rens arbejder, fortrinsvis fra hans seneste
år, hvor han var næsten blind, men allige
vel formåede at gengive tanker og stemnin
ger med forbavsende resultater.

★

I »Archiv for Pharmaci og Chemi« (august
1983) har overlæge Ejnar Hovesen skrevet
om »Portrætsamlingen fra Haderslev
Hjorte-apotek«. Af den enestående por
trætsamling på 11 oliemalerier er de to
endnu ophængt på apoteket, to er på byar
kivet, mens resten opbevares i Århus. Sam428

men med udførlige beskrivelser af hvert
enkelt portræt - de er alle gengivet i for
nemt reproducerede farvebilleder - optrækkes hovedlinierne i apotekets historie.
Hjorte-apotekets bevilling blev stadfæstet
5. august 1583.

★

I et særtryk af Grenzfriedenshefte 3/1983
giver Jbrn-Peter Leppien en kildekritisk
fremstilling af Ladelund KZ-lejrs historie.
Sognepræsten Johannes Meyers kirkekro
nik ligger til grund for en del af beretnin
gen, men også hans senere mundtlige vid
nesbyrd er medtaget i denne skildring af
konfrontationen mellem en KZ-lejr og en
landsbybefolkning.

Jørn Buch trækker sig tilbage fra redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift
Seminarieadjunkt Jørn Buch indtrådte i
redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift
juli 1979 umiddelbart efter, at han på års
mødet 6.5.1979 var blevet indvalgt i styrel
sen for Historisk Samfund for Sønderjyl
land.
I de forløbne fem år har Jørn Buch tilfulde indfriet de forventninger, der blev
stillet, og det er med beklagelse, at styrel
sen, og da især redaktionen af Sønderjysk
Månedsskrift, har modtaget meddelelsen

om, at han nu ønsker at trække sig tilbage
på grund af en tidkrævende videreuddan
nelse.
Ud over redaktionsarbejdet påtog Jørn
Buch sig i flere år ledelsen af de store egns
vandringer. Også på denne post vil vi alle
savne hans store arbejdsindsats.
Tak til Jørn Buch for disse års gode sam
arbejde.
Inger Bjørn Svensson

Grænselands-dagbog
Ved FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
3. september: Elevtallet i Sydslesvigs dan
ske skoler er i 1983 faldet fra 6021 i 1982
til 5861. Antallet af begyndere er 478 i
1982 og 479 i 1983.

4. september: På bymuseet i Flensborg åb
nes en udstilling om Flensborg under natio
nalsocialismen. Der er nogen utilfredshed
med, at man ikke fra dansk side har villet
deltage i udstillingen.
5. september: Som efterfølger for pastor
Martin Nørgaard ved Ansgarkirken i
Flensborg udnævnes den danske sømands
præst i Rotterdam, pastor Viggo Jacobsen.

10. september: Til restaureringsarbejder
på det danske Hotel Norden i Flensborg
ydes 10.000 DM af ministerpræsidentens
dispositionsfond.

11. september: Lærerseminariet i Flens
borg vil indlede en udveksling af lærerstu
derende i dansk med lærerstuderende fra
Odense.

Grænseforeningen opfordrer på sit sen
demandsmøde kommunerne til større imø
dekommenhed overfor ansøgninger om
lejrskoleophold i Sydslesvig. Som ny første
næstformand i Grænseforeningen valgtes
professor H.P. Clausen, Århus, mens amts
skolekonsulent V. Witt-Hansen nyvalgtes
som 2. næstformand.

12. september: Den slesvig-holstenske mi
nisterpræsident dr. Uwe Barschel besøger
København. Under forhandlinger med re
geringen peger han på ønskeligheden af en
udbygning af en dansk-tysk ungdomsud
veksling og på de fortsatte problemer om
kring Flensborg fjord. I et foredrag i Det
Dansk-Tyske Selskab slog dr. Barschel til
lyd for et nærmere regionalt samarbejde
hen over grænsen med henblik på overfor
EF at kunne sikre midler til erhvervsfrem
mende formål, herunder bygning af Store
bæltsbroen.
75. september: Otte danske pensionistboli
ger i Egernførde tages i brug. Til de sam
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lede udgifter på 6,5 mili. kr. er der fra tysk
side ydet 2,4 mili. kr. som lån. Ialt råder
det danske mindretal i Sydslesvig nu over
ca. 100 pensionistboliger.

17. september: Sydslesvigsk Vælgerfor
ening holder sit landsmøde i Husum. Det
understreges, at de nye toner fra Kiel intet
har forandret i Karl Otto Meyers uafhæn
gige position i landdagen. Som afløser for
næstformanden i SSV Hans Olaf Christen
sen valgtes overlærer Peter Brinkmann,
Slesvig.
De sydslesvigske Husmoderforeninger
markerer 35-året for foreningens oprettelse
med et festskrift. 200 husmødre deltog i
stævnet i Egernførde.

21. september: Kiel-landdagens tillægsbud
get for 1983, som også fik Karl Otto
Meyers stemme, indeholder en særordning
vedrørende uddannelsesstøtte, som også
gælder for familier, hvis børn går i skole
nord for grænsen.
På Dansk Skoleforenings Fællesrådsmø
de oplyses, at skoleforeningen modtog et
samlet tilskud på 41 miil. DM fra Dan
mark og 25 mili. DM fra landet SlesvigHolsten, hvilket er en stigning på 8 pct.
Børnehaverne fik 1,1 miil. DM heraf
60.000 fra landet og resten fra amter og
kommuner, mens forældrenes bidrag var
900.000 DM. Samtidig blev det understre
get, at der stadig består et misforhold i
tilskudene fra de enkelte kommuner; Kielregeringens bebudede forhøjelser betyder
et øget tilskud på 1,5 miil. DM pr. år. Vi
dere oplystes, at antallet af børnehavebørn
på omkring 1700 er stabilt.
Den slesvig-holstenske landsregering til
stræber ikke en nationalisering af skibs
værfterne, og der vil kun blive ydet en be
grænset statsstøtte til de kriseramte værf
ter.
Under en landdagsdebat om »Opdragel
se til fred« kan Karl Otto Meyer tilslutte
430

sig SPD’s forslag om tidsbegrænset skole
frihed for elever og lærere, der vil deltage
i fredsaktioner.
22. september: I en artikel i Berlingske Ti
dende opfordrer professor H.P. Clausen til,
at man i Slesvig-Holsten i højere grad støt
ter frisernes bestræbelser på at bevare de
res sprog og kultur.
23. september: En analyse foretaget af det
statistiske landskontor i Kiel viser, at der i
Slesvig-Holsten på tre år er nedlagt 20.000
arbejdspladser som følge af faldende inve
steringer. Også antallet af tvangsauktioner
er stigende fra 1750 i 1980 til over 3500 i
1982. Her tegner Flensborg by sig alene for
næsten 500 tvangsauktioner.
En pipeline gennem Flensborg fjord, der
kan føre affald fra inderfjorden ud til mere
åbent hav, kan blive en hjælp, men løser
ikke alle Flensborg fjord problemerne, og
mødes derfor på trods af fjordkommissio
nens forslag med afvisning af de CDUstyrede kommuner syd for grænsen.
24. september: Sydslesvigs danske Ung
domsforeninger fejrer deres 60-års jubi
læum.
SSV i Nordfrislands amt slår til lyd for,
at der sker en økonomisk udligning som
parallel til »Zonenrandforderung«, der kun
kommer østkysten til gode.
26. september: SSF og SSV i Flensborg by
tager i fællesskab et initiativ til skabelse af
et aktivitetscenter for unge arbejdsløse.
27. september: Schleswig-Holsteinischer
Heimatbund forelægger landsregeringen et
koncept til en dansk-tysk ungdomsudveks
ling og understreger heri ønskeligheden af
samarbejde med det danske mindretal.
29. september: SPD’s mangeårige frak
tionsleder og ministerpræsidentkandidat i

Kiel Klaus Matthiesen udnævnes til land
brugsminister i delstaten Nordrhin-Vestfalen.
Som afløser for direktør Peter Jans ud
nævnes Uffe Meyland, Munkebo, til ny
direktør for Flensborg Avis.

mindretal blev praktiseret i Kiel og Bonn.
Det tyske hjemstavnshistoriske arbejds
fællesskab for Nordslesvig appellerer til, at
arkivalier fra Nordslesvig overføres til det
nyoprettede hjemstavnshistoriske arkiv på
det tyske bibliotek i Åbenrå.

30. september: Ved Erfde er man begyndt
på restaureringen af en 350 år gammel
stensluse i Ejderdiget; den blev i sin tid
anlagt for at regulere vandstanden i mar
sken mellem Trene og Ejder og sikre den
første afvanding af Ejdermarsken.

13. september: Redaktør Bjørn Svensson
afviser, at ophævelsen af 2-procentsreglen
i Danmark kan sammenlignes med de ind
rømmelser, der blev givet det danske min
dretal, som stadig skal nå op på gennem
snitsstemmetallet for at få et mandat. En
lignende ordning i Danmark ville ikke have
givet det tyske mindretal et mandat.

NORD FOR GRÆNSEN
3. september: Tønder museum har sikret
sig et historisk sølvlågkrus fra 1655, der
betragtes som et enestående minde om
knipleindustrien på Tønderegnen.

13. september: Institut for Grænseregions
forsknings oplysninger om en faldende
grænsehandel syd for grænsen er uveder
hæftige, siger direktør for De samvirkende
6. september: Under overværelse af danske Købmandsforeninger Arne Reinsfelt, der
regerings- og folketingsmedlemmer og re ønsker mere seriøse undersøgelser. Han
præsentanter fra Slesvig-Holsten med henviser til, at selv om antallet af privat
landdagspræsident Rudolf Titzck i spidsen biler, der passerer grænsen, er faldet med
indvier statsminister Poul Schluter det ty 8 pct. er antallet af busser i samme periode
steget med næsten 50 pct.
ske mindretals sekretariat i København.
10. september: Kommer Sønderjylland ik
ke med gode projekter, bliver landsdelen
sorteper, siger formanden for Egnsudvik
lingsrådet direktør Hans Øhrstrøm, Ran
ders, under et virksomhedsbesøg i Sønder
jylland. Rådet kunne bevilge 775.000 kr.
til egnsudviklingsformål i Bov kommune.
Til arbejdsmarkedsudviklingen i Søn
derjylland anvises yderligere 8,8 miil. kr.
En tidligere bevilling på 17,7 miil. har ført
til oprettelse af 544 nye arbejdspladser.
Der Nordschelswiger skriver i en leder,
at uanset de mange smukke ord fra dansk
side i forbindelse med sekretariatsåbnin
gen, ville mindretallet måske stemmemæs
sigt have stået anderledes, dersom man i
1964 havde skabt en tilsvarende ordning
for det tyske mindretal, som den der med
ophævelsen af spærrereglen for det danske

14. september: Stærke protester fra sønder
jysk side mod nedlæggelse af redningsheli
kopter-tjenesten i Skrydstrup resulterer i,
at forsvarsministeriet beslutter sig til at
bevare helikopteren.

14. september: Amtsborgmester Kresten
Philipsen vil ikke ubetinget sige ja til mi
nisterpræsident Uwe Barschels forslag om
et regionalt samarbejde over grænsen med
henblik på at sikre EF-midler til erhvervs
investeringer. Dog vil han heller ikke afvise
tanken om at Danmark og Slesvig-Holsten
i fællesskab kan søge om EF-midler til
grænseområdet.
75. september: Skatteminister Isi Foighel
sagde på et møde i Åbenrå, at han, om
nødvendigt vil optage forhandlinger med
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EF for at fastholde to-døgnsreglen for visse
indkøb også efter 1985.
Under et besøg på Knivsbjerg erklærede
landdagspræsident Rudolf Titzck, at min
dretallene er vigtige formidlere mellem de
to nationer. Landdagen vil også fortsat
understøtte det tyske mindretal. Desuden
udtrykte han håb om, at ministerpræsiden
tens forslag om gennem en fælles kommis
sion at sikre EF-midler til grænseregionen
vil vække interesse såvel i København som
i Bonn.
16. september: En strid indenfor de tyske
børnehaver i Sønderborg fører til et for
mandsskifte i den tyske børnehavefor
ening, der som ny formand vælger forlags
leder Carsten Kromand.
Der Nordschleswiger peger i en leder
på, at det nok havde været lykkeligere om
Kiel og Nordslesvig gennem gensidige kon
sultationer havde afstemt grundlaget for
Barschels regionsplaner. Det havde svaret
bedre til den hidtil fulgte pragmatiske li
nie.

20. september: Kameradschaftsverband
Nordschleswig, de tyske krigsdeltageres
forening, holder stævne i Øster-Højst med
gæster fra Norge, Sverige, Holland og
Frankrig foruden en større repræsentation
fra Slesvig-Holsten med prins Friederich
Ferdinand fra Lyksborg i spidsen.
Amtsborgmester Kresten Philipsen og
landbrugsminister Giinter Flessner, Kiel,
mødes til drøftelser af Flensborg fjord
problemerne; man håber, at man i 1984
kan nå til fuld enighed om projektet.
23. september: Landbrugsministrene fra de
tyske delstater mødes med landbrugsmini
ster Niels Anker Kofoed i Egernsund til
drøftelse af fælles landbrugsinteresser in
den for EF.
I Åbenrå åbnes med studielektor Immo
Doege som leder et historisk forskningscen
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ter for det tyske mindretal.
24. september: På den tyske skole- og
sprogforenings årsmøde i Løgumkloster
oplyses, at elevtallet i de tyske privatskoler
er faldet fra 1435 i 1982 til 1366 i 1983.
Antallet af begyndere, der i 1982 var 117,
er faldet til 97. Der opfordres kraftigt til,
at mindretallets medlemmer i højere grad
udnytter og fremmer deres egne skoler.
Det drejer sig efterhånden simpelthen om
mindretallets eksistensgrundlag.
25. september: I et indlæg i Jydske Tiden
de peger Nis Edwin List Petersen på, at
mindretallet den 22. september 1942 fik
meddelelse fra den tyske ambassade om, at
man fra dansk side intet havde at indvende
imod oprettelse af tidsfrivillig-korpset. Re
daktør Bjørn Svensson gør i et svar op
mærksom på, at det pågældende brev ikke
drejer sig om de hjemmetyske tidsfrivilli
ge, og at disse således er blevet udsat for et
kæmpebedrag, når deres ledelse har bero
liget dem med, at der forelå dansk tilladel
se.
26. september: 5O-års dagen for oprettelsen
af Det unge Grænseværn fejres ved et min
desamvær på Hotel Dybbøl Banke.
28. september: I Tønder vækker det tysk
kritik, at et tilskud på 75.000 kr., der var
sikret det tyske mindretals kulturelle arbej
de, nu stryges af budgettet, tilsyneladende
uden protest fra de tyske byrådsmedlem
mers side.
DSK-foreningen i Haderslev må nu give
op; i hele Sønderjylland har foreningen kun
ca. 300 medlemmer tilbage.
Højer mølle er blevet en betydelig at
traktion og er siden restaureringen i 1977
besøgt af ialt 178.000.

29. september: Ved Åbenrå havn indvies
en ny kaj, Sønderjyllands-kajen.
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