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Niels Laurids Møller,
f. 11.12.1859
i Svendborg,
d. 16.3.1941
på Frederiksberg.

Ved hjemkomsten
AF JENS LAMPE

Niels L. Møller var ved siden af sit arbej
de i Statsanstalten for Livsforsikring,
hvor han, der var cand. jur., blev ansat
som assistent og avancerede til kontor
chef, i en årrække lærer i litteratur på
Statens Lærerhøjskole.
Han udgav to bind noveller: »Hændel
ser« (1890) og »Koglerier« (1895), samt
fire digtsamlinger: »Efterår« (1888), »Rø
ster« (1897), »Egelunden« (1920) og »Sen
høst« (1939). Han har oversat en lang
række græske tragedier og mange af Sha
kespeares dramaer. Og han var medredak
1985-7

tør af »Folkenes Historie«, hvortil han
selv skrev adskillige afsnit.
Hans hovedværk var » Verdenslitteratu 
ren« (1928-31), der var baseret på egne
indtryk af den litteratur, værket behand
ler, og hvor særlig behandlingen af oldti
dens litteratur og af engelsk poesi frem
hæves af litteraturkritikeren Paul V. Rubow.
Jens K. Lampe, Århus, minder om et
Genforeningsdigt, som Niels Møller har
skrevet, og som blev sunget ved festen på
Dybbøl 11.7.1920.
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For mange af nutidens unge, som hverken
har oplevet Genforeningen eller befrielsen,
vil en stor del af de sange, der blev sunget
ved disse lejligheder vel forekomme at væ
re præget af patos og retorik, især når man
kun kender lidt til baggrunden og forud
sætningerne, og ikke selv har oplevet så
danne ubeskrivelige stjernestunder.
Johannes Buchholtzs, Henrik Pontoppidans og Jeppe Aakjærs digte er nu histori
ske i den forstand, at de udtrykker den ge
nerations tanke- og følelsesliv i en tid med
hårde prøvelser, der udløstes i en stor fæl
les glæde.

*

Niels Møller, der døde under besættelsen
som 82-årig, er i dag mindre kendt end de
tre nævnte jyder, selv om han skrev vægti
ge vers, var værdsat, som oversætter af
klassisk græsk og engelsk litteratur og
skrev et respekteret værk om verdenslitte
raturen (1927-30). Han havde ikke mindre
vejr til sang end de førnævnte, men søgte
fortrinsvis andre kilder og motiver. På
mange måder var han åndeligt beslægtet
med »Adam Homo«s digter, Frederik Paludan-Miiller.
Niels Møller, der var fra Troense på Tå
singe og skippersøn som sin digterkollega
Johannes Jørgensen (1866-1956), tog efter
konfirmationen til søs, men blev som dig
terne L. C. Nielsen og Viggo Stuckenberg
ked af sølivet, tog studentereksamen 1881
og juridisk embedseksamen seks år senere.
I mange år tjente han til livets ophold i
Statsanstalten for Livsforsikring, hvorfra
han som kontorchef tog sin afsked med
pension i 1922. Siden drev han litterære og
historiske sysler.
Han var allerede som ung optaget af
grænsespørgsmålet og danskhedens kår
under preussisk styre. Gennem Johannes
Jørgensen var han kendt med den nordsles
vigske politiker og gårdejer Peter Grau
(1866-1953) fra Pøl ved Nordborg og skrev
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som 30-årig en sang »Grænsevagt« til en
fest for Gustav Johannsen (1840-1901),
»Flensborgs ukronede konge«, som han
havde truffet ved et møde i København.
Sangen begynder med linjen »Der er vel
dag til suk og gråd...« og synges til melo
dien »Prinsessen sad i højeloft«.
Den blev i 1897 optaget i digtsamlingen
»Røster« og kom i både Den blå Sangbog
og Højskolesangbogen. Det sidste vers slut
ter:
Så drag da kækt mod dagen frem
trods livets lykkespil.
Du ejer dog dit eget hjem,
så længe selv du vil.
Frem i tugt og takt!
Frem til værn og vagt!
- stærk til at møde striden uforsagt.«
»Tugt og takt« er yndlingsord hos Niels
Møller og betegnende for hans afbalance
rede og mådeholdne væsen, hans etiske
holdning og fædrelandssind.

*
1888 var »Vælgerforeningen for Nordsles
vig« på H.P. Hanssens og Gustav Johann
sens initiativ blevet dannet ved et møde i
Vojens, og samme år blev en ny preussisk
skoleinstruks, der påbød tysk undervis
ningssprog i alle landsdelens skoler, ud
stedt. Dette var et afgørende stød mod de
sidste rester af dansk undervisning. Den
tidligere lærer Gustav Johannsen var ble
vet valgt som rigsdagsmand i 1881 og tilli
ge som landdagsmand også i 1888.
Han blev ved sin djærvhed og politiske
klogskab afholdt både af venner og mod
standere. De møder, han holdt for vælger
ne, samlede altid fuldt hus. Trods den al
vorlige sag, han forfægtede, kunne han væ
re vittig og slagfærdig, men også skarp og
ironisk. Niels Møller fulgte interesseret
Gustav Johannsens virksomhed i den dan
ske presse. Af en brevveksling mellem
Niels Møller og vennen, litteraturhistorike
ren Valdemar Vedel (1865-1942), fremgår

Ved hjemkomsten
Thorvald Aagaard

Den gryed omsider den favre dag
vi havde i hu så længe,
og atter lyser det røde flag
på sønderjydernes vænge,
hvor atter i Danmarks frie mål
tör tale møer og drenge.

Da tiden kun varslede mörke kår,
bød håbets bavne vi brænde;
med broderligt sind de mange år
vi varsomt jer holdt i hænde;
men dybt bed åget i eders kød,
og I bar striden til ende.

Vort nye eje, vor gamle jord
med höjtidsundren vi træder,
og læben søger de jævne ord
for hjertets svulmende glæder;
med ydmyg alvor vi byder hjem
vort savn, vor lyst og vor hæder.

Hav tak, at ej eders hu blev kold
og lod sig i nøden kue,
men dristig trodsede vé og vold,
når stormen tog til at true;
med vævert lune og frejdig sang
I værged jer liden tue.

Da verden syntes i drabets gny
mod død og dommen at hælde,
vi så af u vej rets tykke sky
et sollys over os vælde;
en lykkegave det blev for os,
men I har måttet det gælde.

Nu løsnes i fryd de trange bånd,
der måtte for hjerterne stemme,
nu tør vi jer byde med mund og hånd
velkommen i Danmark hjemme,
og aldrig vil nogen ærlig dansk
den dåd, I har øvet, glemme.
Niels Møller
Ved Genforeningen på Dybbøl 11.7.1920

det, at et sønderjysk valgmøde i 1898 blev
opløst af den preussiske gendarm, fordi
mødelederen foreslog, at man sang Niels
Møllers sang.
Hans Genforeningssang »Den gryed’
omsider den favre dag..« med titlen »Ved
hjemkomsten« blev sunget på Dybbøl ved
festen i Kongeskansen den 11. juli 1920.
Thorvald Aagaard havde sat melodi til, og
et stort sangkor havde i forvejen indøvet
melodi og tekst. Følelserne fik frit løb i tale
og sange, men det er, som om Niels Møller
i sit digt prøver at holde igen og er på vagt
over for det sentimentale: »og læben søger
de jævne ord for hjertets svulmende glæ
der.«

Niels Møllers stilfærdige, men varme
håndtryk til sønderjyderne blev optrykt i
hans digtsamling »Senhøst« i 1939. Samme
år udkom et festskrift i anledning af hans
80-årsdag.

Litteraturhenvisninger
Johs. Buchholtz: »På Tondern Station« i Søn
derjysk Månedsskrift 1937, s. 32 og Henrik
Pontoppidan: »Det lyder som et eventyr« 1958,
s. 265-69 samt Jeppe Aakjær: »I folk, der går
der søndenud« 1965, s. 147-51.

Niels Møller og Valdemar Vedel. En brevveks
ling. Ved Knud Bøgh, 1960.

195

Runeindskriften på Torsbjerg dupsko
AF NIELS ÅGE NIELSEN

Professor Niels Åge Nielsen, Nordisk In
stitut, Aarhus Universitet, skriver om og
supplerer de seneste tolkninger af rune
indskriften på et Torsbjergfund.

I Salmonsens Konversationsleksikon 1906
hedder det om Torsbjerg: »Thorsbjerg Mo
se, ved Sønder Brarup i Angel (Sønderjyl
land), er en af de bekendte »arkæologiske«
Moser, hvorfra er fremdraget store Mæng
der af Vaaben m.m. fra Folkevandringsti
den. ... Det var den, hvorfra Oldsager først
fremkom, idet de allerede 1856 begyndte
at indkomme til Museet i Flensborg. Mo
sen, der kun er c. 4’/2 ha stor, omgives paa
196

alle Sider af Højdedrag; den er meget dyb
og vandrig. C. 3-4 m under Overfladen
fandtes Sagerne over en forholdsvis lille
Strækning, c. 0,09 ha; de laa tæt sammen,
tit i tykke Lag og i en vis Orden. Meget
tydede paa, at de her hengemte, formentlig
ofrede Genstande, en Tid lang, forinden
Moselaget dækkede dem, har været udsat
for Luftens Paavirkning. Der fremkom
navnlig Vaaben (Jernet var dog meget
medtaget), Sværd, Spyd, Skjolde, Brynjer,
enkelte ejendommelige Hjelme og Buer,
men desuden Klædningsstykker, Smykker,
Værktøj og Redskaber, Ridetøj osv, samt
Mønter (romerske) og Værdimetal. Hoved
mængden af Fundet beror nu i »Museum

Dupskoene fra Torsbjerg opbevares pä Gottorp slot. Foto: Nationalmuseet.

vaterländischer Altertümer« i Kiel, en min
dre Del, væsentlig hidrørende fra Frederik
VII’s Privatsamling opbevares i National
museet i Kbhvn. (Litt.: Conr. Engelhardt,
»Torsbjerg Mosefund« (Kbhvn 1863).«
Kun to genstande bærer runeindskrifter.
På en skjoldbule læses aisg(R)h, der tilsy
neladende er uden mening. Den sværddup
sko, der blev fundet ved udgravningen
1858-61, bærer indskrift på begge sider.
Den næsten kredsformede dupsko af metal,
der har tjent som beskyttelse af den nedre
del af en sværdskede af træ eller læder,
blev fundet i 1860. Begge sider bærer en
tydelig højreløbende runeindskrift. Man
har benævnt de to sider A og B. Indskriften
må dateres til ca. 200 e.K.
A. owlbubewaR B. niwajemariR
Runen e har en gammel form fl som en

keltrune og som binderune, hvor den er
kombineret med m
Med stor omhu har
runeristeren sørget for, at B-afsnittet på
denne måde har fået ti runer ligesom A-afsnittet.
Tydningen af indskriften er omstridt.
Lettest er A, hvor der nok skulle have stået
wulPuPewaR. Det må anses for at være et
mandsnavn. Første del er wulPu-, svarende
til gotisk wulPus, glans, herlighed. På old
nordisk er dette blevet til Ullr, navnet på
en gud, der faktisk er identisk med Frey,
frugtbarhedsguden, broder til Freya. An
den del af navnet er PewaR tjener, kriger
m.m. Da indskriften er lavet til en kriger
(med sværd), har han nok lydt navnet Ullskriger, Ullshirdmand eller noget lignende.
Der har været gjort flere forsøg på at
oversætte B-afsnittet. Jeg skal omtale nog-
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le af de nyeste.
Nordmanden C.J.S. Marstränder be
handler indskriften i sin bog: De nordiske
runeinnskrifter i eldre alfabet. Oslo 1952,
s. 10-17. Navnlig hans opfattelse af waje
som væge ave, respekt, er usandsynlig.
B-afsnittet blev til den navngjetne ikke skå
ne. Han indrømmer selv, at det er et svagt
punkt at regne med et g, hvor der står j.
Tyskeren Wolfgang Krause behandler
indskriften i Die Runeninschriften im älte
ren Futhark. I (1966) s. 52-55 og slutter sig
til en anden tysker v. Grienberger med
oversættelsen: »der nicht schlechtberümte«.
Den nu afdøde danske runeforsker Erik
Moltke kalder blot B-afsnittet for omstridt
i Runerne i Danmark og deres oprindelse.
(1976) s. 80.
Tættest på en tilfredsstillende løsning
kommer en amerikaner (af dansk her
komst) Elmer H. Antonsen i A Concise
Grammar of the Older Runic Inscriptions
(Tübingen 1975) s. 29-30. Han bestemmer
waje som wa-j-e i neutrum dativ singularis.
Men hans oversættelse WolPuPewaz (ser
vant of Ullr) of immaculate repute, på
dansk Ulis tjener af ulasteligt ry, vil næppe
vinde bifald.
Som det ikke er usædvanligt, står man
sig ved at søge efter en løsning, som er
enkel og simpel.
På den adskilligt yngre Svenstrup-sten i
Nørrejylland, som jeg har tolket i min bog
»Danske runeindskrifter. Et udvalg med
kommentarer.« (1983), står der på ny
dansk: Torgot rejste denne sten efter sin
fader Asvid, og på runedansk: han uai fan
arskab mil» ilta sunum, dvs. han ve fandt,
argskab sammen med Ildes sønner. Ordet
wai står her i akkusativ, som genstandsled,
mens waje må antages at være en dativ,
den såkaldte henseendets dativ, der kendes
fra oldnordisk. B-afsnittet skal da tolkes:
ikke for jammerskrig berømt. For ordet ni
betyder ikke, og mariR er velkendt med
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betydningen berømt. Også bevaret i old
nordisk med samme betydning.
Vi er med andre ord stødt på en så for
nem stilfigur som litoten, populært nu
kaldt en underdrivelse. Sandsynligvis den
ældste i dansk litteratur, ja vel i germansk
litteratur. Teksten i afsnit B virker nu som
en munter hyldest til en gæv kriger.
Men der er endnu en digterisk overra
skelse i indskriften. Som allerede Mår
strander havde bemærket, forekommer der
allitteration i teksten. Men mere sensatio
nelt er det, at dette bogstavrim indgår i en
ljôdahattrstrofe, der er den ældste verseform, vi kender.
Allitteration
WulbuPewaR
kortlinje w
ni waje mariR
fuldlinje w
ikke for jammer berømt

Ganske vist har strofen endnu en arkaisk
form. Der er kun én kortlinje, hvor metret
senere udviklede to linjer med indbyrdes
allitteration. Den har også fuldlinjen med
tre »hævninger«, men denne linje har end
nu ikke den senere type med særskilt allit
teration mellem to af ordene. Men samme
gamle form som på dupskoen kendes fra
omkring 400 e.K.
Yderligere kan det konstateres, at den
variation mellem synonymer - ensbetyden
de ord - som også hører med til ljôdahattrstrofen, ligeledes spores her. Sætningen
WulPuPewaR ni waje mariR mangler et
verbum, er altså en af de gamle nominal
fraser. Adjektivet mariR kan både være
hankøn og hunkøn, men der er jo ingen
tvivl om, at det her må være hankøn. Så
WulbubewaR er faktisk nævnt, blot under
forstået, i fuldlinjen. Teksten er presset
ned til et minimum.
Alt i alt kan det nu siges, at være konsta
teret, at indskriften på Torsbjerg dupsko er
en elegant æstetisk præstation. Således
kunne man digte allerede omkring år 200.

Herregården »Tidselholt«, som den ser ud i dag. Det daværende Tidselholt var en bindingsværks
bygning med 4 fløje, opført ca. 1650. 1833 brændte en del af ladegården. Hovedbygningen blev
nedrevet 1874 (under familien Jørgensen) og erstattet af den nuværende kønne hovedbygning med
tre fløje. En ny brand ramte 1933 avlsbygningerne; de og forvalterboligen blev påny ombygget.

Skibet »Tidselholt« og handelshuset
Christiansen i Flensborg
AF FRANTS THYGESEN

Flensborgskibet »Tidselholt« er opkaldt Ti(d)selholt er navnet på en køn lille her
efter herregården »Tidselholt« på Fyn, regård på Fyn, nordøst for Svendborg.
konstaterede fhv. højesteretsdommer Hvordan fik et skib i Flensborg navn efter
Frants Thygesen, Viborg, og en uddybning den?
Først konstaterede jeg, at Tidselholt om
af navneligheden resulterede i denne arti
kel om det flensborgske handelsdynasti kring 1807 ejedes af en byfoged Hans Cra
mer Winding. Han havde købt ejendom
Christiansen
men på auktion i 1804 sammen med en
I en artikel i Flensborg Avis om byens stor godsejer Ulrik Chr. von Schmidten. Denne
hedstid som søfartsby under Dannebrog så var en dengang velkendt »gårdslagter«,
jeg en liste over skibe, som sejlede mellem som i en årrække drev erhverv ved at købe
Flensborg og de dansk-vestindiske øer i nødstedte herregårde billigt for at klæde
1800-tallet, blandt dem var skibet »Tidsel dem af ved at sælge besætningen fra og
holt«, der 1807-37 gik i fart på Vestindien hugge løs i skovene og derefter at sælge
for det flensborgske handelshus Andreas ejendommen delt i flere lodder. Derved tog
Christiansen. Det gjorde mig nysgerrig. han i almindelighed en god fortjeneste
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hjem, mens køberen af hovedlodden sad
tilbage med en reduceret og afpillet hoved
gård, som krævede en stor indsats for atter
at komme på fode. Schmidten synes dog
ret hurtigt at være blevet udløst af Tidselholt, og Winding havde derefter gården
som eneejer til sin død 1812. Året efter
solgte hans arvinger den til en køben
havnsk agent og skibsreder J.T. Zinn. Op
mærksomheden måtte altså samles om
Winding, og det begyndte at blive interes
sant, da det viste sig, at han havde været
byfoged i Christianssted på St. Croix i
Dansk-Vestindien. Det lugtede allerede
lidt af rom og Flensborg.
Hans C. Winding fødtes 1766 som præ
stesøn i Storring vest for Aarhus, men med
familiebånd til Sønderjylland. Faderen
kom vist fra Sommersted, og morfaderen,
pastor Cramer i Aale, var født i Døstrup.
Hans Winding tog juridisk eksamen i Kø
benhavn 1788. En ældre bror var blevet
cand.jur. i 1782 og kort efter prokurator
(advokat) ved de dansk-vestindiske dom
stole, men døde allerede 1785 på St. Croix.
Alligevel fulgte Hans i broderens spor og
blev 1790 fuldmægtig ved skifteretten på
St. Croix og fik ligesom broderen bestal
ling som prokurator ved alle retter i
Dansk-Vestindien. I 1792 blev han byfoged
i Christianssted.
Det var i øernes storhedstid, da produk
tionen af sukker og rom blomstrede ved
hjælp af afrikanske negerslaver. Mange
folk på øerne blev rige i de år, og det kom
også embedsmændene til gode, idet de den
gang ikke havde fast løn, men fik afgifter
(sportler) af deres forskellige embedsfor
retninger. Sådanne »uvisse« indtægter kun
ne svigte i magre år, som for eksempel da
præsten i det meget lille sogn Nykirke i
Angel en gang skulle opgøre årets kirkelige
handlinger og sørgmodigt skrev: »Gestor
ben kein, geboren ein, und das war mein.«
Til gengæld kunne andre blive velhaven
de i gode år med store sportler, og sådan
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synes det at være gået for Winding. Sam
tidig må han have fået forbindelser til
Flensborg takket være de mange flensborgske sukkerskibe, og til slut fik han lyst til
selv at drive handel i Sønderjyllands drif
tige hovedby.
24/1 1804 blev han viet i Flensborg og
betegnedes da som købmand i byen. Det
må betyde, at han havde fået borgerskab i
Flensborg og havde afgivet embedet i Vest
indien. Hans efterfølger blev dog først ud
nævnt i 1805; men postgangen mellem Kø
benhavn og Vestindien var langsommelig i
sejlskibenes tid. 1804 var også det år, da
Winding købte herregården Tidselholt.
Den kvinde, han giftede sig med, hed
Sophia Maria Christiansen og var født i
Flensborg 1783 som datter af storkøbman
den Andreas Christiansen (senior), grund
læggeren af det store Christiansen’ske han
delshus. Andreas Christiansen var bonde
søn fra Ellum ved Løgumkloster, født
1743, og slog sig ved egen kraft og held op
som købmand i Flensborg. Han sad i en
prægtig købmandsgård på Holmen (nu nr.
10-12) og byggede byens første sukkerraf
finaderi og i 1799 en oliemølle (Boreasmølle) oppe »på Bjerget« (lidt syd for det nu
værende bymuseum).
Han var også en drivende kraft bag op
rettelsen af en ny kirkegård (nu »den gamle
kirkegård«) på bakkerne vest for byen på
et areal, skænket af ham selv. Det lå mel
lem to smukke parkanlæg i engelsk stil,
Christiansens egen parkhave mellem Søndergravene og den ny kirkegård og fami
lien Stuhrs park vest for den nuværende
Stuhrs Alle. Han døde 10/7 1811 og hans
kone i 1813, det år, da kirkegården indvie
des. I 1829 rejstes der et stort gravmonu
ment for dem i den nordlige ende af kirke
gården nær ved det smukke kapel, som
byggedes 1810-13 af den fynske arkitekt
Axel Bundsen.
Nu hænger tingene sammen. Den store
flensborgske Vestindien-farer »Tidselholt«,

Kgl. agent Christian Andreas Christiansen. (F.
1780 i Flensborg, d. 1831 på Lehmkuhlen,
Preetz, begravet i Flensborg). Malet af C. A.
Jensen 1817.

som er registreret i 1807 med Andreas
Christiansen som reder, var altså opkaldt
efter den fynske gård, som hans datter og
svigersøn var blevet ejere af tre år før som
nygifte. Skibet er sandsynligvis bygget i
Flensborg, meget muligt med Winding
som parthaver. Selv overlevede han kun
svigerfaderen kort, idet han døde 8/6 1812
i Flensborg. Det er muligt, at han og konen
kun har opholdt sig på det fynske Tidselholt i kortere perioder, da han jo var køb
mand i Flensborg. Enken blev også boende
her i sin fødeby, efter at herregården var
solgt i 1813. Samme år giftede hun sig,
med den flensborgske sukkerfabrikant Col
lenberg. Ved hans død 1817 blev hun atter
enke og døde selv i Flensborg 1830.
Der er dog grund til at gå noget længere
frem i tiden for at få et bedre overblik over
denne Christiansen-familie, der spillede en
førende rolle i Flensborg, også da den na
tionale kamp blev skarp. Hverken i Flens
borg Bys Historie eller i Sønderjyllands
Historie er dens tre slægtled holdt klart
ude fra hinanden, så man let kommer til at
blande de forskellige generationer sam
men.
I 1811 blev familiefirmaet overtaget af
den gamle Andreas Christiansens søn, kgl.
agent Christian Andreas Christiansen, født
i Flensborg 1780. Han var et endnu større
handelsgeni end faderen og havde allerede
1810 sit eget sukkerraffinaderi. Han drev
firmaet frem til en ubestridt førerstilling
som Flensborgs største handelshus, en be
drift efter de meget svære krigsår 1807-14.
Han skal have været langt den største skat
teyder i byen i 1800-tallet og blev for re
sten i 1817 malet af den fremragende dan
ske maler C.A. Jensen, der var født i Bred
sted. Han var på mange måder sin by en

god mand. Familiens parkanlæg oven over
Søndergravene udbyggedes til et prægtigt
anlæg blandt andet med en berømt spejl
grotte (syd for bymuseet).
I 1820 overtog han efter købmand
Stuhrs konkurs yderligere Stuhrs store are
aler ved Møllegade og forskønnede den sto
re engelske park, som stadig pryder denne
del af byen. På østsiden af Stuhrs Alle gav
han grund og arbejdskraft til det smukke
skyttehus, hvor nu Dansk Skoleforening
har til huse. Han var gift med Rahel Jea
nette Kuhlenkampf af fransk huguenotfamilie. De købte 1826 godset Lehmkuhlen
ved Preetz i Holsten og boede der i en år
række. Der døde Christian Andreas Chri
stiansen allerede i 1831 og blev begravet i
familiegravstedet på kirkegården i Flens
borg.
Da var hans søn, Andreas Christiansen
junior (1816-1900) endnu umyndig. Ledel
sen af handelshuset blev derfor overtaget
af hans dygtige mor, som under tilnavnet
»Tante Agent« vandt respekt for sin forret
ningssans og fortsat var et selskabeligt
midtpunkt for byens førende familier. De
var helt overvejende kongetro patrioter og
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støttede trods tysk hjemmesprog den dan brugt som »slesvig-holstensk statsejen
ske sag under den stadigt skarpere natio dom«. Imens gjorde han tjeneste i den dan
nale strid i hertugdømmet; også på det ske hær og vendte tilbage til sin by i gene
punkt var »Tante Agent« med i spidsen.
ral de Mezas stab i 1849, da den tyske
Andreas Christiansen nummer tre blev besættelse ophørte. I hans huse plejedes
handelsuddannet i Tyskland og i 1836 op under denne krig 375 sårede danske solda
taget i moderens forretning, hvis ledelse ter, blandt andet efter Isted-slaget.
han overtog i 1842. Inden da må firmaet
Krigen ramte Flensborgs søhandel
have solgt skibet »Tidselholt«. Dets store hårdt, og København overtog det meste af
tid som Vestindien-farer faldt hovedsagelig ' ' farten på Vestindien. Det store kriseår
under Christian A. Christiansens ledelse; 1857 slog Andreas Christiansen ud, og han
men tilknytningen til Christiansen-huset måtte likvidere. Hans energiske mor, som
ophørte (efter?) 1837. Det nævnes endnu i 1842 var flyttet tilbage til Flensborg,
på en liste over Flensborgs store sejlskibe overtog på ny hele firmaet med huse, skibe
i 1846, der gengives i skolebestyrer Holdts m.m. og drev det videre på egen hånd. Søn
bog om Flensborg. Her står fregatten »Tid nen fik et nyt levebrød som stempelpapir
selholt« i spidsen med 163*/2 kommercelæ- forhandler for hele hertugdømmet Slesvig;
ster og tilhørende reder F. Momsen. Men men det hverv fratog de tyske myndighe
sejlskibenes tid lakkede mod enden. Efter der ham efter nederlaget i 1864. Efter mo
1864 blev de hurtigt skubbet i baggrunden derens død i 1867 flyttede han og hans ko
af dampskibene.
ne til København, men de bevarede nær
Andreas Christiansen optog i øvrigt i forbindelse med vennerne i Flensborg, så
1845 som noget helt nyt farten på Ostin længe de levede. De døde begge i Køben
dien og senere også Kina. Han skrev efter havn, han i år 1900, hun i 1906.
de mange år sydpå bedre tysk end dansk og
De og skibet »Tidselholt« hørte til i den
talte som yngre også helst tysk. Men hans tid, da der var solidt dansk flertal blandt
sindelag var så dansk som nogens. Fra ca. flensborgerne, også i det erhvervsdrivende
1843 var han chef for byens kongetro Chri- borgerskab, et flertal, som holdt endnu ved
stiansgarde, og da byens »Liedertafel« blev de tyske valg i 1867 og 1881, og som efter
slesvig-holstensk, meldte han sig ud med en Hitler-tiden kom kraftigt frem igen i en
gruppe andre og oprettede en nordisk sang årrække fra 1945.
forening. I Borgerforeningen gik han ind
for Slesvigs ubetingede tilslutning til Dan KILDER:
mark, og han var en ivrig talsmand for Danske Slotte og Herregårde, bind 8 (1965)
tværbanen Flensborg-Tønning, der åbne Trap: Danmark, bind 13 (1957)
des 1854 som et modtræk mod længdeba Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og
nen fra Hamborg. Han blev også formand Examinati Juris 1736-1936 (København 1958)
for Den Slesvigske Forening for Flensborg Flensborg Bys Historie II (1955)
og omegn, og i sit smukke hjem modtog Sønderjyllands Historie IV (1933)
han i 1847 Christian VIII og i 1848 Fre Kunstdenkmäler der Stadt Flensburg
(Deutscher Kunstverlag 1955)
derik VII. I 1844 var han blevet gift med
Dansk Biografisk Leksikon (1936)
Cathrine Wilhelmine Schmidt, en datter Dansk Biografisk Leksikon (1979)
fra byens næststørste handelshus.
A.C. Holdt: Flensburg früher und jetzt
Da Flensborg i april 1848 blev besat af (Flensborg 1884)
prøjserne, flygtede Andreas Christiansen J. Runge: Christian Paulsen (Flensborg 1981)
til Als, og hans hus blev i den følgende tid s. 298.
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Forsiden til en bog, i hvilken heksekunster be
skrives. Øverst til venstre kan man se en høne,
og lige foran heksen tilsyneladende en rumle
potte.

Hønemordet i Bevtoft
set i magisk og historisk lys
AF URBAN SCHRØDER

I Sønderjysk Månedsskrifts aprilnummer
efterlyste fhv. landsarkivar Peter Kr. Iver
sen kommentarer til »Det grufulde høne
mord« i Bevtoft 1720.
Fhv. sognepræst Urban Schrøder, Varnæs, har i den anledning skrevet følgende:

Nej, man kan da kun stå med de Bevtoftfolk, der i efteråret 1720 af biskoppen i
Ribe dømmes til at stå åbenbart skrifte i
deres egen kirke1 for det, som de har gjort
over den hoved- og benløse høne, og som

landsarkivar Peter Kristian Iversen fortalte
om her i Månedsskriftets nr. 4. Man må
dele Bevtoft’ernes harme over dommen. Ik
ke kun, fordi Fadervor - som de hævder - er
en god bøn, som det da ikke kan være straf
bart at bede. Men ganske særligt i betragt
ning af den dybt alvorlige, ja, livstruende
fare, som sagens hovedperson, den desvær
re anonyme Bevtoft-bonde har svævet i si
den den dag, hans høne blev stjålet:
Ikke at dette tyveri i sig selv er en fare
for gårdens økonomi. Nej, måden, han gen
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finder sin høne på: At der ligger den en
morgen henkyt foran gårdporten, uden hovede og ben - dette virker som et chok på
manden, fordi det for datidens mennesker
er nok til at afsløre, at her stikker trolddom
af den farligste art bag; her er - som også
Peter Kr. Iversen tøvende antyder - et styk
ke magi med i spillet. At Bevtoft-bonden
straks forstår dette - at her er et fjendtligt
sindet menneske ude efter hans liv - viser
også hans hurtige og probate handlemåde:
At sammenkalde flest mulige af byens
folk, der knæler ned rundt om hønen og
lægger deres hænder på den, medens han
selv »læser« Fadervor og beder Gud afsløre
den skyldige.

*

Hvad bonden gør her, er intet usædvanligt.
Dette at sætte den ondtafværgende magi
ind mod den ondtvoldende magi er kun,
hvad hans forfædre som en selvfølge har
gjort langt tilbage i hedendoms tid. Al ma
gi er ældgammel. Ej heller noget ukriste
ligt gør bonden her. Vel »læser« han Fader
vor over sin døde høne, som den kloge
mand eller kone »læser« sine hedenske tryl
leformler over et tilskadekommet menne1. Det private skriftemål, der stadig bruges i
vor kirke - se ritualet herfor sidst i Salmebo
gens anden del - er en sag alene mellem Gud
og synderen med præsten som eneste vidne
og sker i kirken som andet steds bag låset
dør. Og præsten har tavshedspligt med hen
syn til, hvad han får at høre, er det end nok
så kriminelt. Det åbenbare eller offentlige
skrifte, som nu er afskaffet, foregik en søn
dag i kirken, idet synderen knælende i kor
døren ansigt til ansigt med menigheden of
fentligt bekendte sin særligt grove synd og
lovede at forbedre sig, hvorpå præsten på
kirkens vegne og i Guds sted gav ham synds
tilgivelsen. Om disse handlinger, begge med
oprindelse i Bibelens ord, læs: Danmarks Og
Noregs Kirke-Ritual, 1685 (Nytryk 1985),
Cap. IV.
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ske eller et sygt kreatur. Men at »læse«
bønner er den dag i dag et alment udtryk
i kirken. Ligeså, at de lægger deres hænder
på hønen - håndspålæggelsen er i den krist
ne som i alle andre religioner en dybt rod
fæstet handling. Og at bonden beder Gud
afsløre hønsetyven - altså netop beder her
om og ikke egenmægtigt griber til et af
magiens mest hårdhændede midler: Gen
nem den fjerntvirkende magi at slå tyven
et øje ud ved hjælp af en hammer og et
kobbersøm2 - dette viser, at han netop ikke
vil øve trolddom, men som en god kristen
følger Guds vej, som den er anvist gennem
kirkens bøn.
Dog, set med gejstlige øjne er hele denne
handling ganske forkastelig, ja, gudsbe
spottelig og - med biskoppens ord - udført
i »enfoldighed«, det vil her sige ud af den
gamle, hedenske overtro, som det netop er
kirkens opgave at bekæmpe. Og derfor bør
den tilbørligt straffes.

*
Vi møder her den ældgamle og endnu ikke
ophørte spænding mellem kirketro og fol
ketro - dette mærkelige, at siden kirken
kom til Danmark, har vort folk haft på én
gang to sideløbende religioner, der stort set
levede i fred med hinanden: Den officielle
kirketro, kirkens kristne religion og den
uofficielle folketro, almuens hedenske reli
gion med dens årtusindgamle rødder i old
tids hedendom. At denne dobbelthed kun
ne skabes og vise sig levedygtig, skyldes
blandt andet, at den katolske kirke med
dens dybe menneskelighed og viise moder
lighed ikke forgreb sig på folketroen, fol
kekulturen, selve folkeligheden, men »døb2. Eksempler her på er de talrige formler an
gående tyve i F. Ohrt: Danmarks Trylle
formler I, 1917, s. 398ff og II, 1921, S. 62ff
samt foran titelbladet i bind I afbildningen
af det apparat, som brugtes hertil og i forrige
århundrede tilhørte en smed i Daler.

te« den og stænkede sit hellige vievand på
det meste af den, og at folketroen på sin
side iførte sig kristeligt klædebon. Først ef
ter reformationens trosskifte sprænges ef
terhånden den gamle harmoni mellem
folketro og kirketro. Den nye lutheranske
religion med sin overvejende intellektualis
me vender sig mod både folketroen og den
katolske kirketro og bliver herved selv sta
dig mere ufolkelig.

*
Denne skæbnesvangre ændring er vidt
fremskredent allerede hin sommermorgen
1720, da Bevtoft-bonden genfinder sin hø
ne udenfor porten. Og han har så lidt som
nogen af sine forfædre aldrig evnet at skel
ne mellem kirketro og folketro eller tænkt
over nogen grænse mellem kristendom og
hedendom, ligesom han som ustuderet al
muesmand ej heller nogensinde har fattet,
hvorved den nu gældende lutheranske
statskirke adskiller sig fra den næsten ud
døde katolske kirketro.
Alt dette må vi have i erindring for at
kende de sønderjyske bønder, som her er
samlet om den døde høne, og for ud fra
deres egne forudsætninger ret at forstå det,
som de gør, men som deres præst og biskop
ikke forstår3. Sagen er nemlig den, at her
møder vi ikke kun et stykke »enfoldig over
tro« hos en kreds af den »uvidende almue«,
noget i sig selv ganske uskyldigt, men - da
begivenheden nu er blevet alment kendt virkende til offentlig forargelse og gudsbe
spottelse. For så vidt er dette sidste slemt
nok, kristeligt set, så de to gejstlige må
reagere.
3. Det er præsten i Bevtoft Poul Boldig, der, da
begivenheden med hønen hurtigt bliver
kendt i og udenfor sognet, indberetter det
skete til biskop Laurids Thura i Ribe. Og
udfra deres theologiske og øvrige åndelige
forudsætninger kan det ikke forventes, at de
skal forstå, hvad her foregår.

Men i virkeligheden er det hele meget vær
re! Thi foruden bonden selv og kredsen af
hans forsamlede byfæller er endnu en per
son på spil og har været det, siden hønen
blev stjålet. Og vel at mærke ikke kun en
simpel hønsetyv, en halvt uskyldig, måske
hungrig fattigmand, der fristes ved synet
af bondens hønseflok. Men, langt værre, en
troldkarl, der her har øvet sin sorte magi,
den ondtvillende og ondtvoldende trold
dom, hvis formål og følge som regel er et
menneskes pinefulde død. Også denne
yderst farlige person er til stede i hele be
givenheden med hønen. Ham - eller hende,
heksen? - må vi ikke glemme. Så når vi
ikke ind til kærnen i denne sag.
Vi står nemlig her over for et eksempel
på den ondtvoldende hævnmagi. Den ud
øves blandt andet ved brug af et såkaldt
voksbarn4: Vil en heks skade et menneske
på lemmer eller liv - eventuelt på en andens
vegne, som bestiller hende hertil - laver
hun af voks eller 1er et barn eller en figur,
som skal forestille den, der skal rammes.
Under fremsigelse af de nødvendige form
ler og forbandelser udsættes figuren for on
de og pinefulde behandlinger og stikkes
med nåle de mest ømfindtlige steder. Er
hensigten at volde offerets død, stikkes
dets magiske stedfortræder, figuren, direk
te i hjertet og hovedet - dette slår ikke fejl
for en dygtig heks eller troldkarl. Sikrest
for udfaldet af denne fjernmagi er dog, om
heksen hemmeligt kan få fat i et eller andet
af offeret selv - blot for eksempel en tot af
hans hår eller noget af hans afskårne negle.
Æltes sådant ind i vokset eller leret, som
figuren formes af, bliver det faktisk umu
ligt ikke at nå den onde hensigt. Eller kan
4. Se blandt andet H. F. Feilberg: Sjæletro,
1914, s. 183ff med illustration foran titelbla
det; J. S. Møller: Moder og Barn i dansk
Folkeoverlevering, 1940, s. 32 lf; og Karl
Müllenhoff: Sagen, Märchen und Lieder,
Schleswig 1921, s. 238, nr. 353 (Amrum).
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noget så personligt som hovedhår ikke
skaffes, er en ting eller et væsen med nær
tilknytning til offeret også anvendeligt. For
eksempel en høne!
Og nu er vi midt i Bevtoft by. En aften
i skumringen høres skrål og vingeflaksen
fra en gårds hønsehus. Kun kort - så mel
der den svage lyd af bortilende skridt i ret
ning mod Gjelså, at en fremmed har været
på besøg. Og et aller andet sted - måske i
det øde hedestrøg ude bag Hjartbro og
Hyrup - sagens dokumenter tier her - er
den stakkels høne nu kommet i heksens on
de hænder og må gennemgå de lidelser,
som er tiltænkt den, hønen magisk set le
gemliggør, hendes ejermand, bonden. For
håbentligt er hun hurtigt død under maltrakteringen. Og da de følgende dage intet
rygte melder, at bonden ligger hen og jam
rer sig under noget værk eller bræk, end
sige, at han er død, hugger den lede kælling
eller karl i sit raseri hovede og begge ben
af hønen og får hende under dække af nat
tens mørke anbragt foran gårdens port som
en tavs hilsen: »Sådan ønsker vi, det må gå
Dig. Denne gang slap Du. Men vår Dig for
fremtiden«.

*

Men har vi ellers eksempler på dette så
uskyldige og nyttige dyrs, hønens, forhold
til heksen, eksempler, der kan støtte den
her givne tolkning af hønemordet i Bev
toft? Ja, adskillige tekster og billeder fra
mange tider og lande bevidner det som al
ment udbredt og ældgammel folketro, at
den ellers så hyggelige høne hører med i
heksens følge og har sin rolle i magien. Her
blot nogle få eksempler.
Oldtidens Rom havde et særligt præste
skab, augurerne, der ved magiske midler
tydede varsler for fremtiden og blandt an-

det studerede deres hellige kyllingers op
førsel, hvor ved også hønen selv spillede en
rolle alt efter, hvilke kærner hun pikkede
op, og hvilke hun lod ligge5.
Titelbladet i en tysk beskrivelse af trold
dom og hekseri fra det 17. århundrede vi
ser heksen midt i sin kunst omgivet af alle
sine remedier; her iblandt også en temme
lig afrakket høne - og til eftertanke for os
sønderjyder tillige en rumlepotte!6 Ifølge
slavisk tro bor i hver heks en djævelsk ånd,
der under hendes søvn forlader kroppen og
går ud på egen hånd. Den færdes da i for
klædning, for eksempel som flue, men også
som høne. Denne fugls tilknytning til det
djævelske viste sig ved en gammel kones
dødsleje: Den sidste nat kommer en sort
høne og sætter sig på hendes spinderok;
først da en Guds engel i skikkelse af et
tændt lys fordriver djævelen, finder konen
fred7.
Præsten Johan Brunsmand skildrer i sin
bog »Et Forfærdeligt Huus-Kaars« 1674 almindeligt kaldet »Køge Huskors« - den
langvarige djævlebesættelse i staden Køge
ved århundredets begyndelse og beretter
hårrejsende ting: Det hele begynder hos
Hans Bartskær en nat, da han og hans hu
stru Anna ligger i deres seng; da høres det
nede i sengehalmen, som en høne ligger og
klukker sine kyllinger sammen; men mor
gendagen viser, at sengen ikke rummer
blot en hønsefjer. Da konen en aften kort
efter går ud af køkkendøren, ser hun til sin
rædsel »en forfærdelig skrubbetudse« kom
me ind ad porten gående »paa tho høye
smale been, som et høns«. Og da en dag
husets datter Lisabeth kommer op på lof
tet, stikker hun i et højt skrig ved synet af
en djævel, hvis »fødder vare som hønse-

6. Karin Lützen: Hekse. Heksetro og hekse
jagt, 1979, s. 53.

5. The Encyclopedia of Witchcraft & Magic,
Feltham 1974, p. 26.
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7 Feilberg: Sjæletro, s. 52 og 56.;

kløer«. Alt skyldes det en flok hekse, af
hvilke en, Kirsten Snedkers, fortæller, at
hendes »engel«, hendes personlige djævel
ofte viser sig for hende som en ung karl,
men lige så ofte som en liden kylling8.
Og blandt de mange hekse i Ribe ved
omtrent samme tid fortæller Anna Thomasdatter, at da hun og flere andre 1641
forbereder drabet på en ung pige, er »Fan
den [sammen] med dem udi en Skrukhønes
Lignelse«9.

*

Landsarkivar Peter Kr. Iversen slutter sin
artikel om Bevtoft-hønen med at spørge:
»Ligger der noget kultisk eller overtroisk
heri?« og efterlyser læsernes hjælp til at
svare her. Svaret blivet et klart Ja: Hvad
heksen udfører ved tyveriet og behandlin
gen af hønen, og hvad bonden og hans by
fæller gør som svar herpå, er alt kult; nem
lig en kristeligt farvet hedensk folketros
religiøse handling til påkaldelse af de over
naturlige kræfters - både Guds og Fandens
- indgriben. I, hvad bonden hin morgen ser
foran sin port, genkender han straks den
sorte, onde magi - en dybt alvorlig kult
handling rettet mod ham selv. Derfor gri
ber han så resolut til og udøver den hvide,
ondtafværgende magis kult. Hele fænome
net - kult i begge retninger ud af trolddoms
som guddoms kræfter - ses. at være Bevtoft-folkene særdeles velkendt som en rea
litet, de ikke kan tage let på, end sige gå
uden om. De møder jo talstærkt op - »en
god del af sognefolkene« skriver biskoppen
- da bonden kalder sammen, og øver hans

8. Johan Brunsmand: Køge Huskors. Ved An
ders Bæksted, 1953, s. 109f, 119 og 176.
9. David Grønlund: Historisk Efterretning om
de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og
brændte Mennesker, Viborg 1780, ny udga
ve 1973, s. 128.

mod-kult med. Jo, de ved nok, hvilken magisk-kultisk fare der her truer ham og hvem ved? - måske flere andre.

«

Om vi så vil kalde dette overtro og blot
trække på skuldrene herad, må bero på, om
vi er så selvsikre i vor egen tids nye overtro
på »velfærd« og »fremskridt«, at vi virkeligt
tør se os selv som den slægt, der først af
alle fandt den endelige sandhed om livets
gåder, og derfor har ret til at slå en streg
over alt, som havde gyldighed fra skabel
sen indtil år 195010.
Men, lykkeligvis, det onde anslag mod
bonden mislykkes. Hverken medens trold
dommen står på, eller da sagens sidste skri
velse udgår mod slutningen af november
1720, ses han at være bleven svært syg, end
sige at være død. Han slipper med skræk
ken. Heksen har nok ikke været af de dyg
tigste eller har fumlet med trylleformlerne.
Men bondens formler er nu også de stær
keste: Han bruger selve Fadervor og tilfø
jer en fri bøn til Gud. Det er i hvert fald
det sikreste: Kirkens egen formular, hvor
om digteren skriver:
Med et Fadervor i pagt
skal Du aldrig gyse.

10. Det er påfaldende, at så sent som 1924 ud
sattes netop i Hyrup boelsmanden Søren
Rasmussen for en regulær hekseforfølgelse
fra sine byfællers side. De Hyrup’ere gik så
vidt, at han overvejede at tage livet af sig.
Men pastor Flensmark greb ind og fik
standset forfølgelsen. Se Gustav Henningsen i: Folk og Kultur, 1975, s. 133ff.
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Ægteparret L. P.
Aakjær (f. 26.5.1883,
d. 17.4.1959) og hustru
Hansine, født Termansen (f. 12.6.1889,
d. 14.2.1977) fotografe
ret som nygifte i hjem
met i Rødding.
(Foto: Atelier Hans
Clausen, Haderslev).

Arkitekt L. P. Aakjær i Rødding
AF CHR. AAKJÆR

Landinspektør Chr. Aakjær, Tørring,
skriver om barndomshjemmet i Rødding
og især om sin far, arkitekt L. P. Aakjær,
der »tegnede Rødding både i overført og
egentlig forstand«.

I opholdsstuen var der indbygget to al
kovesenge med skabslåger og medicinskab
imellem. Jeg har adskillige gange sovet i en
af disse korte alkovesenge med halm i bun
den - måske var der også mus. Ude på
gårdspladsen var der en hestegang - det
Min far var husmandssøn fra Vesterlindet kender man jo ikke mere. Da man hverken
ved Gram i Sønderjylland, hvor han blev havde elektricitet eller motorer, blev heste
født den 26. maj 1883.
gangen brugt til at trække tærskeværk og
Husmandshjemmet havde en lang strå hakkelsesmaskine. Jeg har i timevis travet
tækt bygning med beboelse i den ene ende rundt med hesten for at holde maskineriet
og stald i den anden. Endvidere var der en i gang.
ladevinkelbygning.
Min farfar, som jeg er opkaldt efter, var
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»Aakjærs hus«, Møgelmosevej 3 i Rødding, er opført umiddelbart før 1. verdenskrig og står
uforandret i dag.

hovbonde under Gram Gods.
Far blev uddannet som arkitekt i Ekernførde og arbejdede derefter på forskellige
tegnestuer i Hamborg.
Efter hjemkomsten til Sønderjylland
blev han i 1912 gift med Hansine Termansen, gårdmandsdatter fra Østerlindet.
Hendes far, Hans Nielsen Termansen, blev
ved krigens udbrud 1863 straks indkaldt til
tjeneste som menig nr. 399 ved 7. komp.
10. regiment, først en tid lang i Holsten, så
Dannevirke og gjorde derfra tilbagetoget
med til Dybbøl. Senere blev han taget til
fange og nogen tid efter hjemsendt.
Morfar nød den ære at blive udnævnt til
Dannebrogsmand; han oplevede det, han
kæmpede for, at blive dansk og se Danne
brog vaje over Nordslesvig.
11912 byggede far »Aakjærs hus« i Rød
ding, hvor jeg blev født i 1913. Far drev
arkitektvirksomhed og til at begynde med
også tømmerhandel. 1915 blev han ind
kaldt som tysk soldat og blev uddannet ved
Pionertropperne i Spandau. Kom herefter

til Randstaterne og Rusland og var med til
at genopbygge de mange sprængte broer.
Senere blev far ansat som tegner ved 8.
armekorps’ generalstab i Frankrig. Det var
ikke almindeligt, at man ansatte dansksin
dede sønderjyder ved generalstaben. Far
undgik således at blive skyttegravssoldat der værste, der kunne ske under 1. verdens
krig.
Far kom adskillige gange hjem på orlov.
I julen 1917 var han ikke hjemme, jeg var
dengang næsten 5 år. Vi havde kun et lille
juletræ i en urtepotte på mors sybord.
Nedenunder stod min julegave - en træ
kasse næsten helt fuld af stenbyggeklodser,
som min fætter var vokset fra.
Når orloven var forbi, fulgte mor og jeg
min far ned på stationen i Rødding, hvor
han skulle med »æ Kleinbahn«, som nu er
nedlagt. Mor græd aldrig ved afskeden der
nede, men jeg vidste jo, at hun gjorde det,
når vi kom hjem, så jeg satte mig ud i ud
huset, indtil det værste var overstået.
Under en orlov spadserede min far med
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Efter en brand i 1927, hvor Rødding Østerkro nedbrændte, blev der gennemført en sanering af
bymidten, se side 211.

mor under armen udenfor på Frøsvej, og
han fik derfor ikke helt reglementeret hilst
på en tysk officer. Kort tid efter kom to
soldater med opplantede bajonetter, og far
blev sendt tilbage til Frankrig.
Våbenstilstanden kom den 11.11. kl. 11,
1918.
Og selv om: »Dieser Feltzug ist ja kein
Schnellzug« nåede far hjem inden jul med
lus, lopper og den spanske syge i hælene.
Mor blev ikke syg, men vi andre måtte i
seng.
Endelig kom Genforeningen; det var for
os en meget større begivenhed end befriel
sen herhjemme i 1945.
Jeg var syv år og har nogle af de store
Genforeningsplakater blandt andet »Nu
kalder Danmark på sine børn, farvel for
evigt du tyske ørn.«
Oppe på 1. sal i vort hjem boede Inge
borg Kjems og hendes mor Johanne, som vi
kaldte »Bedste«.
Ingeborg var søster til den kendte vandrelærer i Sydslesvig - Niels Kjems. Inge
borg havde det danske flag på kistebunden.
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Det var en meget stor dag, da det i regn og
blæst for første gang blev hejst 10.2.1920.
Ingeborg og jeg aftalte, at når »Bedste«
døde, så skulle vi giftes med hinanden og
dele vore penge. Men aldersforskellen var
jo lidt stor - og jeg havde nok ingen penge
at dele med.
Ingeborg fortalte mig så mange historier
om »Bukkebruse« - »Den lille hvide hund«
og mange andre, så når vi var på familie
besøg, fortalte jeg altid historier. Vi klædte
os også ud og opførte tableauer.
Efter Genforeningen blev far den første
danske sognerådsformand i Rødding - det
var han derefter i de følgende 17 år.
Christian X besøgte de sønderjyske byer
efter 1920. Den 25. maj 1921 kom kongen
til Rødding, hvor han på torvet blev mod
taget af min far. Jeg hoppede op på trin
brættet af den åbne Mercedes og holdt
kongen i hånden. Kongen kom kørende ned
ad Nørregade, som derefter blev omdøbt
til Kongevej.
Far tegnede Rødding både i overført og
egentlig betydning. Han var formand for

Arkitekt Aakjær har tegnet de tre nye huse, der helt dominerer gadebilledet. Husene er opført
1929-30, og billedet er taget omtrent 1935. Til venstre købmand Anton Mortensen (nu Privatban
ken) og til højre Rødding Bank (nu Andelsbanken).

skolekommissionen, el-værket, vandværket
og var meddirektør i Rødding Bank. Med
lem af bestyrelsen og en tid lang formand
for sognerådsforeningen i Haderslev Amt.
Endvidere var han bygningskyndigt med
lem af provstiudvalget for Tørning Len
provsti. Jeg har mange gange været med på
disse kirkesyn, hvor vi klatrede op i kirke
tårnet for at undersøge om den store kirke
klokke kunne finde på at falde ned! Der var
ialt 29 kirker, der hvert tredie år skulle
efterses.
Af de markante bygninger far tegnede i
Rødding, vil jeg nævne: Rødding Borgerog Realskole, Rødding Bank og andre nær
liggende store ejendomme og de gamles
hjem, hvor mor boede et par år, inden hun
døde.
I omegnen tegnede han adskillige skoler,
gårde og institutioner. Nogle af de arkitek
tonisk set bedste arbejder er: Alfred Johan
sens gård fra 1931 i Foldingbro. Søren Jen
sens gård sammesteds og Ejner Ludvigsens
gård i Københoved fra 1933. Gårdene er
endnu helt uspolerede af om- og tilbygnin

ger. Bygningerne var påvirket af »bedre
Byggeskik«-perioden. Byggestilen var nyklassisistisk/funktionel, men tog i høj grad
hensyn til stedlige forhold og byggeskik.
Gårdene var, sammen med en lang række
mindre huse, absolut den bedste periode i
fars virksomhed. Der var »kunder« til går
de helt fra Hårby på Fyn og Hasselager
ved Århus.
Sammen med arkitekt Peter Gram fra
Haderslev tegnede han sygehuset i Gram
og amtsrådsmedlem Jens Hörlycks store
gård i Skodborg, efter at den gamle strå
tækte var nedbrændt i løbet af et par timer.
Det frivillige brandværn var selvfølgelig
mødt op, og jeg blev sammen med mange
andre jaget hen til sprøjten, der blev pum
pet med håndkraft, for at hjælpe til.
Min søster Anne blev født sidst på året
1915. Det var et dårligt tidspunkt at være
spædbarn på. Ernæringssituationen var be
gyndt at stramme til. Jeg har fået allergi
mod stuvet kålrabi. Min søster kom på hel
sehjem ved Kelstrup strand for at overvin
de følgerne. Vi var dog så heldige, at flere
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i familien var landmænd, der kunne forsy
ne os med madvarer af forskellig art. Til
gengæld gemte vi så nogle sække korn
under kul i brænderummet, der var jo afle
veringspligt for korn til tyskerne.
Min lillebror Svend blev født i 1923.
Han viderefører fars arkitektforretning i
Rødding. Han er udlært tømrer, har gået
på teknisk skole i Odense og tog senere
afgangseksamen fra Kunstakademiet i Kø
benhavn som akademisk arkitekt.
Vi havde i mange år kommunekontoret
i vort hjem. I den ene halvdel af rummet
havde far tegnestue og i den anden halvdel
var kommunekontoret - alt sammen på et
areal, der ikke var større end 4x4 m.
Af medhjælpere havde far en tid Johan
nes Danielsen, der senere blev ansat ved
Sønderjyllands Kreditforening i Haders
lev. Endvidere Johan Blom, der var 1.
mand indtil kommunesammenlægningen.
I begyndelsen af 1930, med den store
arbejdsløshed, blev der demonstreret uden
for vort hus - uden at det dog kom til vold
somheder, men situationen føltes spændt.
Far havde det meste af tiden medhjælp
på tegnestuen af John Schmidt, der senere
blev stadsarkitekt i Skanderborg. Både far
og han havde dengang en N.S.U. motorcy
kel - den blev kaldt Næsten Stadig Uheld.
Endvidere Svenn Eske Kristensen, der
senere blev en kendt københavnsk arkitekt
og Kgl. Bygningsinspektør.
Vi havde ung pige i huset. Med os tre
børn, medhjælp på tegnestue og kommune
kontor, som alle spiste og boede hos os og
lærer Andreas Ravn - min fætter - der
også spiste hos os, blev det jo en større
husholdning. Andreas Ravn blev senere
skoledirektør i Haderslev.
Hele vor store familie dernede var
dansksindet. Vi var ialt 44 fætre og kusi
ner. Dengang var det almindeligt, at bør
nene blev opkaldt efter bedsteforældrene.
Derfor er der syv, der hedder Hans, seks
der hedder Anne og fem der hedder Chri
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stian.
Min fars ældre bror, Jens, emigrerede til
USA for at undgå at blive tysk soldat.
Sammen med sin norske kone stiftede han
en meget stor familie derovre. Jeg har et
stort familiebillede af dem, med børn, svi
gerbørn og børnebørn bliver det til 30 ialt.
En af dem hed også Christian Aakjær, vi
havde fødselsdag samme dato, men han
var noget ældre.
Hjemme talte vi selvfølgelig altid dansk,
men eftersom mine forældre har gået i tysk
skole - jeg nøjedes med Yi år - forhindrede
det jo ikke, at jeg lærte mange tyske sange
og ordsprog. Heller ikke at far tog mig i
hånden og gående op og ned ad stuegulvet
sang vi: »Hoch das Bein, das Vaterland
muss leben, so lang der Buch in die Weste
noch passt, wird keine Arbeit angefat«.
Vi havde et kristeligt hjem og gik hver
søndag i sognekirken.
Min søster og jeg gik selvfølgelig også i
søndagsskole.
Min far anskaffede sig ret tidligt en af
de lukkede høje Ford-biler med evig sne på
taget, men den var for fin at køre til kirke
i, så vi gik altid!
Oprindelig var der ingen garage i huset,
men sidebygningen var først indrettet som
hestestald, hvor hestene kunne opstaldes,
når vi havde familiebesøg fra landet.
Far døde den 17. april 1959, næsten 76
år gammel. Han blev begravet i familie
gravstedet ved sognekirken.
I en af de mange nekrologer i aviserne
stod der: »Arkitekt L. P. Aakjær, der har
hørt til sin bys mest kendte og ansete skik
kelser, har været en dygtig mand i sit fag
med et sikkert blik for arkitektonisk skøn
hed og harmoni«.
Og et andet sted: »Vi er samlet omkring
en båre, et dødsfald, der betyder et smer
teligt savn for vor by, men dog mest for
afdødes hjem, hvor han fyldte så stor en
plads. Han var en mand i ordets bedste
betydning«.

Jens M. Andersen bor i dag på »Hjørnegården« i Bre
debro. Billedet er et ældre pasbillede.

Sønderjylland-USA
retur 1913-1920
FORTALT AF
JENS MATHIAS ANDERSEN

11983 blev Jens Mathias Andersens erin
dringer optaget på bånd af Peter Bonde
gård Lautrup, Rødekro. Samtalen fandt
sted på alderdomshjemmet i Bredebro.
Da Jens Andersens sønderjyske er van
skeligt at stave, har lærer Søren Mulvad,
Varming, »oversat« erindringerne.
»Jeg er født den 11. juni 1890 i Harres,
Bredebro - det er aldrig langt herfra. De
[forældrene] havde en ejendom, som der
hænger et maleri af her på min væg. Min
far led sådan af astma, at han måtte holde
op, da han var 60 år, og da var jeg 13. Så
kom vi på aftægt. Jeg havde en bror, som
var 16 år garniere som mig, og han overtog
gården. Han var soldat fra 96 til 98 og lå
oppe ved den polske grænse. Vi var ellers
otte søskende, fem i live og tre, der var
døde som små af difteritis.
Så blev jeg konfirmeret, og så kom jeg
ud og tjene. Den første sommer var jeg ved
min bror, og så var jeg på Vester Vedsted
Efterskole, og så kom jeg tilbage til min
bror i foråret. Siden kom jeg på »Soliden«
et år, henne ved Jessen-Mostrup. Derefter
kom jeg til Rurup i to år, det var fra 09 til

11. Og så fra 11 til 12 var jeg nede ved Jens
Jolrup [?], og så i 12 kom jeg hjem til min
søster og svoger i Drengsted. Da var jeg
færdig med militæret - var blevet kasseret
kan man godt sige - jeg var på reserven,
wen æ krig brød ud skulle jeg møde på
trediedagen.
Men så skulle vi stille [ved militæret] i
foråret 1913, og så rejste jeg af til Ameri
ka. Se, det var der jo mange, der gjorde
dengang - fra krigen. Jeg ville af vejen. Vi
var fem der fulgtes ad. De to var fra Ballum og de to var fra Drengsted. Det var
Hans Bondegård Nielsen og Ditlev Bonde
gård Nielsen fra Drengsted. En af dem fra
Ballum havde fået den afsked af sin kap
tajn fra militæret: »Vi mødes inden for
året.« Så han ville jo også af vejen.
Jeg havde jo militærpas, som jeg fik, da
jeg blev kasseret, og det skulle sendes ind,
for at jeg kunne få lov til at rejse ud af
landet. Og der stod deri, at hvis æ krig brød
ud, så skulle jeg komme hjem med det
samme. Men, Herregud, der var så mange
derude, som gerne ville hjem da krigen en
delig kom, for englænderne tog dem ligeså
fri, de kom. De fleste rejste javn ud, fordi
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de ville undgå det krig. De blev taget, fordi
tyskerne havde så mange spioner derovre [i
Amerika] - så mange. Både før og under
æ krig. Noget så forskrækkelig. Vi rejste
ud fra København med SkandinavienAmerika Linjen. De havde kontor i Ribe,
hvor jeg købte billet. Det tog 13 døgn over
til New York. Vi tog på 2. klasse, for så
skulle vi ikke i karantæne. Jeg mener billet
ten kostede henved 240 kr.«
I Amerika holdt de fem rejsekammera
ter sammen på den måde, at såfremt den
ene blev fyret fra sin plads, så rejste de
alle sammen videre for at få pladser i
nærheden af hinanden. Så kunne de væ
re sammen om søndagen. De tog fra Io
wa, hvor Jens havde plads hos en mand,
hvis forældre var fra Toghale ved Mø
geltønder, til Nebraska, hvorfra nogle
kammerater havde skrevet efter dem.
»Der var en hel dansk koloni. Der var to
kirker derovre. Den ene var missionsk ret
ning, og den anden var Grundtvigsk. Jeg
var der i tre måneder, og kom til at arbejde
for folk fra begge sider. Men det var sådan
med klimaet i de tre måneder, at det javn
tordnede hver dag ved middagstid, så det
blev ikke til det meget med middagssøv
nen. Så vi ville til Omaha og have plads om
vinteren. Men der var ikke noget at få. Vi
gik i otte dage uden at få plads. Så tog jeg
tilbage i min første plads. De havde skrevet
efter mig, at de want’ mig. Og så var jeg
der til hen i december måned. Og så i ja
nuar 1914 kom jeg til en rigtig amerikaner.
Der lærte jeg at snakke engelsk. Jeg havde
jo æ begynd gjort. Men det er jo æ udtale
det kommer an på. Der er mange, der har
været derinde i 30 år, hvor man stadig kan
høre, hvor de kommer fra. Men ved mig
blev der mange, der slet ikke kunne høre,
jeg var udlænding. Så var han ved mig hen
ne på vinteren, og siger: »Kan du ikke skaf
fe mig en god karl?« Jo, det kunne jeg jo
tvivle på [spekulere over]. Så fik jeg Ditlev
ned til mig.
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Men siden kom vi til Syd-Dakota, ved
nogle Schultzer fra Nørre Fårup. Der hav
de de en stor høstmaskine. Der var tolv
spand heste til at køre den, seks på hver
side. Vi blev budt til at være partnere med
farmeren, men vi ville hellere ud og se no
get.
Så engang havde jeg været med farme
ren ude at dræne og skulle hjem efter en
hest. Jeg kom i ulave med noget og faldt af,
og kom til at slæbe efter hesten indtil sele
tøjet sprang. Jeg var bevidstløs i en hel
stund.«
Jens blev fyldt med whisky og kom sig,
men mener, at det er fra den omgang
hans gigt stammer. Han var flere gange
ude for ulykker af lignende art, og var
gentagne gange i livsfare. Man havde ik
ke bremser på vognene derovre.
Jens kom til »et furværk« (en bil), og
fik sit kørekort derovre. Med bilen var
det muligt at komme omkring, og han
besøgte af og til venner, og kørte langt
for at være med til Ditlevs bryllup.
Men da 1. verdenskrig var ovre, be
gyndte Jens at tænke på at rejse hjem.
Det var dog ikke så let, da han teknisk
set var tysk statsborger. Der var ingen
tyske gesandtskaber at henvende sig til,
så det skulle ordnes gennem det svejtsi
ske konsulat. Men der fortalte man, at
det kunne vare måneder inden en hjemrejseansøgning blev bevilget. Der kom
imidlertid en bekendtgørelse i den
dansksprogede avis »Dannevirke«, at en
hver dansksindet sønderjyde, der ved
breve fra hjemmet kunne bevise, at de
var danske, kunne henvende sig til den
danske konsul. Det stod i Versaillestrak
taten.
»Så fik jeg pas ved den danske konsul i
Chicago. Han spurgte, om jeg kunne læse
det. Det kneb jo. Jeg var vant til at læse de
gotiske bostaver i brevene fra far og mor.
Så kom jeg da til Esbjerg, men skulle til
Kolding for at få indrejsetilladelse til Tysk

land ved den tyske konsul der. Der var
mange, der skulle have deres papirer ord
nede der. Så ser en af dem på de lapper,
jeg havde, og så sagde han: »Det kommer
du ingen vegne med, for det er en helt tum
pet karl.« Det første jeg så kommer ind til
ham, så råber han, til jeg havde løjet for
dem ovre i Amerika, og bildt dem ind, til
jeg var dansk statsborger. »Nej,« siger jeg,
»jeg har sagt, at jeg er af dansk afstam
ning, og det er jeg!«
Han blev s’gu så gal. Det blev jeg osse.
Det foregik halvt på tysk og halvt på en
gelsk, for han forstod ikke dansk. Sådan et
dumt svin - at stille sig sådan op, når nu
Tyskland var banket sønder og sammen.«
Da Jens gik fra konsulen med det nød
vendige pas, mødte han Ditlevs søster på
gaden. Det var netop den sidste, han
havde taget afsked med på Ribe bane
gård, da han drog til Amerika. De fulg
tes hjem, og det viste sig, at hun havde
været i Amerika i mellemtiden, men hun
var forlængst kommet hjem igen.
Efter hjemkomsten skulle der gå to
måneder, før afstemningen kom. Man
havde længe været i uvished om, hvornår
den skulle finde sted.
På skibet over Vesterhavet havde Jens
spurgt en matros, om han vidste besked,
men denne havde svaret »Nej, hvad Fan
den skal vi også med Sønderjylland?« Og
det var jo en rar velkomst at få!
Der indløb senere meddelelse om, at
Hans Bondegård Nielsen, som havde
været rejsekammerat på turen derover,
havde været med i krigen på amerikansk
side. Man var ellers ikke meget for at
tage sønderjyder ind, fordi man mis
tænkte dem for at være tyske spioner.
»Jeg rejste hjem, det havde jeg lovet min
far og mor. Det var grov hårdt ved dem, da
jeg rejste af. Jeg havde så lovet at komme
hjem og overtage gården i Drengsted, for
min bror havde inne børn. Han døde i
1917. Han havde været soldat siden 1914,

og det tog så hårdt på ham. Han var syg,
da han blev hjemsendt. Enken sad så selv
til jeg kom hjem og overtog gården i 1920.
Men jeg skulle være blevet, hvor jeg var!
Komme hjem og overtage gården lige
efter krigen, hvor tyskerne havde fjernet
alt, hvad der kunne tåle at komme væk! Alt
besæt var væk! Jorden var hungrende og
forsømt! Så skulle jeg til at have alt det i
lave. Hu-ha, hu-ha. Jeg havde ellers fået
farme nok tilbudt, og det var s’gu jord, der
forslog noget, i forhold til at komme hjem
og få en ejendom, hvor jorden lå i 25-30
stykker.
Men så i 1923 fik vi en dommerfuld
mægtig til Løgumkloster. Han hed Hammerich. Han satte det her jordfordeling i
gang, og ham har vi meget at takke for. Da
vi var færdige, havde jeg jorden liggende i
fem stykker. Men der skulle mange møder
til.
Så i 1954, da jeg var 64 år, var jeg sådan
af gigt, så jeg kunne it mere. Så var den
gamlest af mine drenge 26 år, og han pas
sede det til 1961, hvor han købte det. Han
havde det til 1974, hvor han var 46 år, og
så døde han af kræft. Så blev ejendommen
solgt. Jeg har en anden søn, men han havde
en ejendom på 60 demat, som han havde
gjort meget ved, og den ville han ikke fra.
Da ejendommen var solgt, så købte vi
hus derude, og tre år efter døde min kone.
Det var ellers svært at komme fra gården.
Der var så mange træer som i nogen park.
Jeg havde boet der i 53 år. Der var aftægt
i østerenden, som i de fleste gamle gårde.
Aftægt er godt nok, hvis ellers folkene kan
med hverandre. Kan de it det, så skal man
stræev at komme af vejen. Ved os gik det
godt. Vi spiste ved samme bord som vor
søn. Ja, hvis han en gang i mellem inne
husholder kunne få, så fik han æ føde inde
ved os, men ellers skal man ikke blande sig
i, hvad de unge laver. Da han havde været
på landbrugsskole i 52, og så i 54, så lod jeg
ham råde.«
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Pastor Johannes Ravn (f. 4.6.1884 på Sjølundgård, Vejstrup, d. 1943). Udlært som smed,
men blev senere teolog. Virkede som dansk
præst i USA 1913-1919, rejste hjem og var
præst i Fausing-Auning 1920-29, og sluttede
sin præstegerning i Østerløgum 1942.

Kære Hr. Pastor
Johs. Ravn
Da den 12-årige Mads Callesen, Aaben
raa, kiggede i Claus Eskildsens »Dansk
Grænselære«, faldt et brev til hans oldefar
fra H. P. Hanssen ud af bogen.
Mads’ far, prokurist Rasmus Callesen,
oplyser, at hans morfars mor og H. P.
Hanssens mor mødtes på Askov, og det
medførte et livslangt venskab, som også
de to senere ægtemænd blev inddraget i.
Johannes Ravns brev til vennen eksiste
rer næppe mere.

Dage bevidst saa mange løgnagtige Efter
retninger om fjendtlige Overfald og Bestia
liteter, at Stemningen hurtigt svingede og
det helt overvejende Flertal stemte for Be
villingen. Reaktionen meldte sig imidlertid
forholdsvis hurtigt og førte senere til Par
tiets Spaltning, idet Haase med sine Til
hængere traadte ud af Partiet. løvrigt paa
Aabenraa, den 9. April 1923.
virkede Krigen de enkelte meget forskel
ligt. Mænd som Eduard Bernstein, der før
Kære Hr. Pastor Johs. Ravn!
Krigen stod paa Partiets yderste højre Fløj,
Det er rigtigt, at jeg personlig har overvæ gik som ubøjelig Modstander af Krigen
ret Mødet paa det kejserlige Slot i Berlin med Haase og sin mangeaarige Antipode
den 4. August 1914. Ingen Socialdemokra Karl Kautsky over i den skarpeste
ter deltog i Mødet. Som republikansk Parti Opposition, medens Redaktøren af »Leip
deltog de i det hele aldrig i Møder eller ziger Volkszeitung«, Rigsdagsmand Dr.
Festligheder paa Slottet. Efter at Kejseren Lenzsch, der før Krigen hørte til de rødeste
havde rettet sin Opfordring til Partierne, røde, hurtigt blev rent altysk og nu er hav
traadte Formændene for de Konservative, net som konservativ Professor i National
de Frikonservative, de Nationalliberale, de økonomi ved Universitetet i Berlin. Lig
Frisindede og Centrumspartiet frem og gav nende Bevægelser kan iøvrigt ogsaa paavi
ham Haandslag. Polakkerne, Elsasserne, ses indenfor andre politiske Partier.
Welferne og jeg holdt os tilbage. Inden for
Med venlig Hilsen
den Socialdemokratiske Fraktion var der
til at begynde med ret stærke Brydninger.
Formanden, Haase, stemte i Fraktionen
imod Bevillingen, men der udspredtes i de
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Boganmeldelser
Et tysk initiativ med skønhedsfejl

Nis-Edwin List Petersen (red.): Nordschleswig und die deutsche Volksgruppe in Däne
mark. Udg. Bund deutscher Nordschleswiger, 36 sider. Husum Druck- und Verlagsge
sellschaft. III. 1985.

Det tyske mindretal har udgivet en brochu
re (»Nordschleswig und die deutsche
Volksgruppe in Dänemark«) på 36 sider og
tekst på tre sprog, tysk, dansk og engelsk.
Der er et væld af billeder, alle i farve.
For tilrettelæggelse og tekst står NisEdwin List Petersen, der har delt hæftet i
tre hovedafsnit: Først en almindelig orien
tering om den fælles historie, derefter en
fremstilling af det tyske mindretal og dets
institutioner og endelig en billedtur gen
nem det nordslesvigske landskab.
Forfatteren har især heftet sig ved idyl
len og bringer for eksempel billeder både
af Skamlingsstøtten og Knivsbjerg uden at
omtale den tyske, henholdsvis den danske
skamfering af mindesmærkerne.
En dansk læser vil dog ikke kunne være
tilfreds med gennemgangen af de omstrid
te kapitler i historien: Fremmedherredømmet 1864-1920, afstemningen i 1920 og
retsopgøret efter 1945.
For retsopgørets vedkommende er der
en ejendommelig forskel mellem de tre
tekstudgaver. Den danske: »Efter Tysk

lands kapitulation i 1945 blev omkring
3000 medlemmer af mindretallet idømt
fængselsstraffe efter love med tilbagevir
kende kraft, som Folketinget havde vedta
get efter krav fra modstandsbevægelsen«. Den engelske: »... convicted by retroactive
laws which had been passed by Parliament
under pressure.« Og endelig den tyske ori
ginal: »... von Gesetzen verurteilt, die das
Parlament unter dem Druck der Strasse
mit rückwirkender Kraft erlassen hatte.«
Mere uskyldig er forskellen mellem den
danske og engelske oplysning om, at Aa
benraa var en vigtig havneby i det 18.-19.
århundrede, mens den tyske tekst henlæg
ger storhedstiden til det 17.-18. årh.
Direkte fejlagtig er oplysningen om, at
Immervad bro er Danmarks ældste, og års
tallet, der er angivet til 1776, er for resten
også forkert.
Trods de forskellige skønhedsfejl, er det
en god idé, det tyske mindretal her har fået
realiseret på en i det store og hele god må
de. Brochuren kan fås hos det tyske gene
ralsekretariat.
bjs.

En teglværksegn

Teglværker ved Flensborg fjord. 100 dr i billeder. Tekst af Inge Adriansen, Karsten
Biering og Steen Ove Christensen. 104 sider. III. Indb. 110 kr. I kommission hos Tea
terforlaget Drama, Gråsten.
Hvis folk ikke har vidst det før, må de efter
at have set TV-serien om apotekeren i
Broager være klar over, at der var tale om

en teglværksegn.
For 100 år siden var der henved 40 tegl
værker på Broagerland og ved Nybøl Nor;
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Som det senere kom på mode at lade flyvende fotografer tage luftbilleder af landejendomme, var
det i århundredets begyndelse omrejsende fotografer, som tog rundt til arbejdspladserne for at
forevige arbejdsstyrken, her på Hans Petersens teglværk i Iller. Mændene er der med deres
arbejdsredskaber, kvinderne havde ikke faste funktioner, men gik til hånde overalt, og børnene
savnes heller ikke på billedet.

nu er der kun otte tilbage, men de dækker
en femtedel af det danske forbrug af mur
sten.
Det er smeltevandet fra istidens glet
schere, der, efter at have afleveret det gro
vere materiale, aflejrede sand og 1er i fin
kvalitet i to issøer. Aflejringerne ligger i
årslag, de såkaldte varv, så man kan tælle
sig frem til, at det gode teglværksler på
Egernsundegnen synes at være aflejret i lø
bet af et halvt hundrede år.
Den foreliggende bog er en billedbog, og
teksten samler sig omkring billederne. Det
samlede resultat er en fin belysning af ud
viklingen gennem 100 år, både med hensyn
til produktionsapparatet, teglværksarbej
dernes levevilkår og egnens forvandling.
Især den menneskelige side fængsler.
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Der var tale om sæsonarbejde, oprindelig
med udstrakt brug af arbejdskraft fra Sve
rige, Posen og Lippe-Detmold. Ved Gen
foreningen måtte den sønderjyske tegl
værksindustri omstille sig fra tyske til dan
ske markedsvilkår, og samtidig blev man
henvist til fremtidig at anvende fastboende
arbejdskraft. Navnelaget viser, at mange
fremmedarbejdere blev fastboende.
Kvinder har i forbavsende høj grad del
taget i teglværksarbejdet, og børnene kom
med på arbejdspladsen. Teknikken og vel
standsudviklingen har fjernet både kvinder
og børn fra teglværkerne, men de hårde
levevilkår ligger ikke længere tilbage, end
at familierne har dem i frisk erindring og
derfor værdsætter velfærdssamfundet efter
fortjeneste.

Slægtforskere i Mjolden anviser nye veje

Indbyggerne i Mjolden sogn 1840. Red. Jens H. Nielsen. Æ Armhus Mjolden u.å.
(1985) 80 s. dupi. ca. 20 kr.
Det lille hæfte i A4-format har et usædvan
ligt indhold og en usædvanlig tilblivelses
historie. Det er derfor nok værd at henlede
opmærksomheden på det.
Hæftet er blevet til som et gruppearbej
de og er resultatet af øvelsesopgaverne på
et aftenskolekursus i slægtsforskning ar
rangeret af FOF i Skærbæk med Jens H.
Nielsen som lærer. Som udgangspunkt tog
man folketællingen 1840, idet tidspunktet
var afgørende i sognets historie, da den
grundtvigske vækkelse netop da med pa
stor Daniel Ludwig Hass som inspirator
som det første sted i Sønderjylland var be
gyndt at blomstre i sognet. Desuden benyt
tedes lokalt skriftligt og mundtligt mate
riale, der i høj grad har medvirket til at
give skildringen fylde.
Gruppen satte sig som opgave at opteg
ne hver familie, der i 1840 boede i sognet,
og redegøre for dens sammensætning, altså
give en fortegnelse over den befolkning,
der modtog den grundtvigske påvirkning.
Derudover lokaliseres de enkelte familiers
bopæl, og de enkelte ejendommes historie
føres så langt op mod vor egen tid, som det
nu har kunnet lade sig gøre inden for de
givne rammer. En lang række slægtsmæs

sige bånd afdækkes hermed inden for sog
nets befolkning.
Når man tænker på, hvor megen tid der
på aftenskolekurser i slægts- og lokalhisto
rie anvendes på at lave øvelsesmateriale og
formulere opgaver, hvis løsning kun har
pædagogisk værdi, må det siges at være
noget af et columbusæg, man her er ned
kommet med. For det første fordi, der her
med er skabt et grundmateriale, som ikke
blot deltagerne, men også andre, med
slægts- og lokalhistorisk interesse i Mjol
den sogn både nu og i fremtiden kan arbej
de videre med, og for det andet, fordi det
også pædagogisk må have virket inspire
rende, at opgaveløsningerne havde et for
mål ud over selve løsningen. Man kan kun
glæde sig over det, der her er sket, og op
fordre andre til at tage ideen op - den kan
jo varieres på utallige måder, men det kræ
ver naturligvis en ekstra indsats af såvel
lærer som deltager, hvis resultatet skal bli
ve en lige så vellykket kombination af
slægtshistorie og lokalhistorie, som tilfæl
det blev med Mjolden sogn 1840. Bedst
lader det sig nok gøre i de små sogne.
Hans H. Worsøe

Angående en anmeldelse

Jeg er blevet opmærksom på Bjørn Svens
sons anmeldelse af min bog »En sønderjydsk bondedreng, der drog ud«. Det er på
mange måder en besynderlig anmeldelse.
Svensson nævner min forbindelse med
Kampagnen mod Atomvåben i 60’erne,
men han undlader at fortælle det væsent
ligste, at jeg skrev en bog om Kampagnens

unge. Med een sætning meddeler han, at
jeg »har raset mod hemmelige kartoteker«,
men heller ikke her meddeler han det væ
sentligste, at jeg har skrevet to bøger om
hemmelige kartoteker og en tredie i sam
arbejde med TV’s tidligere Bruxelles med
arbejder Poul Smidt. Svensson må have en
hensigt med disse udeladelser.
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Jeg hæfter mig dog mere ved hans kom
mentar til udvisningen af den tyske bager
familie fra Visby. Adskillige læsere kender
denne beretning, den blev oprindelig bragt
i Sprogforeningens almanak fra 1982
under titlen, »Man gjorde bagerbørn for
træd«. Svensson citerer min korte kommen
tar til udvisningen: »Om denne udvisning
er rimelig eller retfærdig kan jeg ikke tage
stilling til i dag«, og han skriver: »Sådan
lader forfatteren læseren i stikken«. Hvad
forlanger Svensson egentlig af mig i forbin
delse med disse næsten 40 år gamle begi
venheder? Jeg har gjort alt, hvad der var
menneskeligt muligt for at klarlægge årsa
gen til denne udvisning, jeg har spurgt et

utal af Visby-borgere, men ingen kunne
huske noget konkret. Dette skærpede min
interesse for sagen. Bagerbørns-beretningen var oprindelig en radioudsendelse, og
jeg besluttede at lave en ny udsendelse om
udvisningen. I den anledning søgte jeg ju
stitsministeriet om adgang til sagens akter
i Rigsarkivet, men fik afslag. Hvad forlan
ger Svensson, at jeg skal gøre mere? Der er
nu gået ca. 40 år siden retsopgøret. Ingen
husker nøjagtigt de enkelte sager. De fleste
af os ville nok i dag have set mildere på de
små fisk. Er Svensson ikke af samme me
ning?
Hørsholm d. 11.6.85.
Mads Nissen Styrk

Svar på en kritik

Mads Nissen Styrk stiller mig nogle jeg ikke har nævnt hans tidligere bøger.
spørgsmål. Jeg skal gerne svare på dem.
Men det var jo kun den sidste, jeg anmeld
Først og fremmest skulle M.N.S. lade te, og hvad der havde interesse for et søn
være med at skrive noget, der vitterligt er derjysk tidsskrift, var hans holdningsæn
forkert. Det er forkert, når han i sin erin dring, altså udviklingen fra vestslesvigsk
dringsbog skriver, at bagerfamilien blev bondedreng til repræsentant for græsrods
mejet ned af den nationale problematik bevægelser i hovedstadsområdet. Under
omkring grænsen og udvist, fordi den var denne synsvinkel er hans tidligere bøger al
tysksindet. Senere gentages, at datteren deles uvæsentlige, når blot hans skiftende
Annemi blev udvist, »fordi hun var tysk«. holdninger og synspunkter er klarlagt.
Som jeg skrev i min anmeldelse, kan det
Mads Nissen Styrk ser i dag mildere på
simpelthen ikke passe. Familien havde tysk de små fisk. Det har jeg altid gjort. Jeg
statsborgerskab, men udvisning, selv af ty forstår simpelthen ikke, svingningerne i
ske statsborgere, forudsatte, at de pågæl Mads Styrks sind. Dengang hans bedste
dende havde forset sig. Måske er datteren ven, bagersønnen Nicolaus, Annemis bror,
blot fulgt med, fordi faderen blev udvist.
faldt som tysk soldat ved Leningrad i 1944,
M.N.S. spørger, hvad mere han kunne reagerede Styrk med fuldkommen ligegyl
have gjort for at få klarlagt baggrunden for dighed, medens han i dag mener, at Nico
udvisningen. Jamen han kunne da blot ha laus hører til i Ryvangen.
ve spurgt Annemi. Han mødte hende jo 40
Det er en besynderlig mentalitet, Mads
år efter.
Nissen Styrk afslører.
Mads Nissen Styrk er utilfreds med, at
Bjørn Svensson
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Syd for biblioteksgrænsen

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 1984. III. 40 sider. Red. Jørgen Hamre.
Grænsen er også en biblioteksgrænse. De
danske og tyske biblioteker i Flensborg by
udlåner kun ca. 6 bind pr. indbygger, me
dens den danske nabokommune Bov har
det dobbelte antal og byer som Aabenraa
og Sønderborg det 3-4-dobbelte. Men det
danske centralbibliotek for Sydslesvig ar
bejder ihærdigt på at bringe udlånet op.

Det samlede udlån til voksne er steget 20
pct. fra 1979 til 1984 og er nu på ca.
155.000. Børnene aftager mere end det
dobbelte, ialt 382.000 bøger.
Bibliotekets beretning rummer blandt
andet nekrologer over fhv. generalkonsu
lent Arne Fog Pedersen og Lars Schubert.

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
4. maj: Danske sydslesvigere festligholdt 4.
maj ved en sammenkomst for veteraner,
medlemmer af Den slesvigske Forening før
1944. Fr. Wingender fortalte om den dan
ske folkedels vilkår i tiden 1920-45. På
Nørretorv i Flensborg holdt medlemmer af
den danske fredsgruppe »Nej til atomvå
ben« samtidig lysfest.
5. maj: SSF og SSV holdt 5. maj-møde på
Duborgskolen med taler af Niels Bøgh An
dersen, Walter Johannsen, Ernst Vollertsen og Gerhard Wehlitz.

6. maj: Bestyrelsen for Jaruplund højskole
anmoder i et åbent brev statsminister Poul
Schlüter om at tage initiativ til, at skolen
ligestilles med andre danske folkehøjskoler
med hensyn til udbetaling af dagpenge til
arbejdsløse, der er elever på højskolen.
Nordfrisisk Institut må på sin general
forsamling i Okholm fastslå, at uddannel
sestilbudet i frisisk ved den pædagogiske
højskole i Flensborg ikke er tilfredsstillen
de; der er et stigende behov for frisiskun
dervisning ved skolerne i Nordfrisland.
På slottet i Kiel åbnes en udstilling om
det danske og det tyske mindretal. Ved åb

ningen understregede den slesvigholstenske undervisningsminister, dr. Peter Bendixen, det konstruktive samarbejde mellem
landet og mindretallene.
7. maj: I Frederiksstad afslører landsrab
biner dr. Levinstein fra Heidelberg to min
desten for byens jøder, der blev nazitidens
ofre.

8. maj: Statsminister Poul Schlüter med
deler, at der via undervisningsministeriet
vil blive truffet en særordning, så rigsdan
ske arbejdsløse som elever på Jaruplund
højskole fortsat kan få deres dagpenge.
Danmarks Lærerforenings formand
Martin Rømer taler ved ét møde arrange
ret af Dansk Lærerforening i Sydslesvig og
redegjorde blandt andet for overenskomst
indgrebets konsekvenser for sydslesvigske
danske lærere.
SSV’s landsorganisation nedlagde kran
se ved mindesmærkerne for koncentra
tionslejr-ofrene i Ladelund og Husum.
10. maj: De tyske skoler i Slesvig-Holsten,
hvis elevtal sidste år faldt fra 343.000 til
321.000, rummer ialt 10.854 børn af ud221

lændinge, heraf flest af tyrkisk herkomst. 15. maj: Udstillingen om de nationale min
Kun 110 elever kommer fra hjem, hvor for dretal, der blev vist i Bonn og Kiel, vises nu
ældrene har dansk statsborgerskab.
også i Borgerhallen på Flensborg rådhus.
En årelang strid om, hvorvidt en bager
Det flensborgske selskab, der vil hente
i Padborg gennem kiosker i Flensborg kan Istedløven tilbage, har med uforrettet sag
forhandle sine søndagsrundstykker, ender rettet henvendelse til forbundspræsident
med et nyt afslag fra overforvaltningsret Richard von Weizsäcker, og sagen er der
ten i Lyneborg. I stedet vil bageren nu til fra henvist til den vesttyske udenrigsmini
byde sine rundstykker pr. postordre.
ster Hans-Dietrich Genscher.
I Helligåndskirken i Flensborg ordineres
11. maj: Sydslesvigs danske Ungdomsfor Valsbøls nye danske præst Niels Andersen.
eninger kan meddele om fornyet fremgang.
I 67 foreninger er registreret 11.679 med 16. maj: Statsminister Poul Schlüter og
lemmer mod 11.482 sidste år. Medlemmer forbundskansler Helmut Kohl mødes ved
ne har sidste år til deres arbejde ydet ialt den dansk-tyske grænse. I Flensborg er der
2.043.825 DM eller DM 175 pr. medlem. modtagelse på rådhuset, samtale med det
Der efterlyses på sendemandsmødet på danske mindretal, sejltur på fjorden og af
Christianslyst bedre samarbejde med an sluttende middag i Flensborg museum.
dre danske foreninger.
På den sydslesvigske kirkedag i Slesvig
Trods vigende medlemstal i SSF for oprettes en kirkefond under Dansk Kirke i
Flensborg by kan der meddeles om en sti Sydslesvig. DKS’ medlemstal er steget
gende aktivitet. Vedrørende det ofte disku med 236 til 6.387. Der er holdt 1359 guds
terede kønsrollemønster oplystes, at der i tjenester med lige ved 40.000 kirkegænge
SSF-bestyrelserne er indvalgt 68 kvinder re, foretaget 524 dåbshandlinger og 169
og 69 mænd. SSV protesterer fortsat mod begravelser.
I Husum festligholdes 100-året for den
opførelsen af et nyt sygehus ved Diakonis
seanstalten, men ønsker et sygehus udbyg frisiske forfatter W. L. Andresens fødsel.
Jysk Arkæologisk Selskab tildeler pro
get i den østlige bydel.
Borgerforeningen i Flensborg fejrer sit fessor Karl Kersten, tidl. Gottorp-museet,
150 års jubilæum.
Worsaae-medaljen.
12. maj: Dansk Sundhedstjeneste for Syd 18. maj: Rom-regattaen gennemføres i
slesvig, hvis 21 sygeplejersker i 1984 har Flensborg med blandt andet 80 ældre træ
haft 76.031 konsultationer, må som følge skibe.
af offentlige sparebestræbelser reducere sit
arbejde. Til sundhedstjenestens drift er der 22. maj: Under en forespørgsel til arbejds
fra tysk side kun ydet 15 pct. af de samlede minister Grethe Fenger Møller i folketin
udgifter på godt 3,8 mill. DM.
get bekræftes, at regeringen har fuld for
ståelse for det danske mindretals særlige
14. maj: Slotshaven ved Gottorp slot gen forhold og vil finde en løsning i dagpenge
åbnes for offentligheden efter en omfatten sagen for Jaruplund højskole. Flere sønder
de restaurering.
jyske folketingsmedlemmer repræsenteren
SF i Danmark optager efter et møde i de både socialdemokratiet, Venstre, kon
Aabenraa mere permanent kontakt med servative og SF har rettet henvendelse i
Sydslesvigsk Forening og Vælgerforenin sagen.
gen.
Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig
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kan på sit årsmøde oplyse om 55 flere kur
ser og 17 pct. flere deltagere.
23. maj: Sydslesvigsk Erhvervsfond udlån
te i 1984 ialt 602.600 DM. Ialt har fonden
udestående på to en kvart mill. DM.
Slesvigsk Kreditforening ydede sidste
regnskabsår 50 lån på ialt 664.500 DM.
Kreditforeningens samlede udlån ligger
dermed på 16.065.000 DM.
28. maj: Dansk Centralbiblioteks bogudlån
er sidste år steget med ca. 10.000 bind til
ialt 536.590 bind. 47 kommuner har givet
tilskud på ialt 52.000 DM. Ialt har man
søgt 85 kommuner.
30. maj: Dansk Skoleforening for Sydsles
vig vil nu optage forhandlinger med under
visningsministeriet i Kiel om indførelse af
5-dages uge i de danske skoler.

31. maj: I Sydslesvig indledes de sydsles
vigske årsmøder med 18 aftenarrangemen
ter.
NORD FOR GRÆNSEN
1. maj: Aabenraa fejrer sit 650-års byjubi
læum med dronningebesøg. Dronningen
plantede en eg ved Folkehjem, et skud af
den 1800 år gamle Kongeeg i Jægerspris.

5. maj: Det tyske mindretal mindes 40-året
for krigsophøret ved en mindehøjtidelig
hed i Mindelunden på Knivsbjerg over
mindretallets faldne. Formanden for Bund
deutscher
Nordschleswiger
Gerhard
Schmidt minder om, at man bør respektere
følelserne hos de danske landsmænd. Der
lægges også krans ved graven over dr.
Niels Wernich i Sønderborg, en af medstif
terne af den tyske mindretalsorganisation
efter krigen og medophavsmand til mindre
tallets loyalitetserklæring.
6. maj: Sønderjyllands amtsråd bevilger
150.000 kr. til en planlagt udvidelse af den
tyske ungdomsgård på Knivsbjerg.
Den slesvigholstenske landdags kontakt
udvalg til det tyske mindretal holder møde
i Kiel. For 1986 regnes med samlede udgif
ter for mindretallet på ialt 30,2 mill. DM.
Heraf betaler forbundsrepublikken 10,3
mill., landet Slesvig-Holsten 2,2 mill. De
danske statstilskud forventes at blive på
10,2 mill, og kommunale tilskud på 2,5
mill. DM. I egne bidrag regnes med 4,9
mill. DM. Kontaktudvalget vil via uden
rigsministeriet i Bonn forsøge gennem den
dansk-tyske kulturaftale at appellere til
øget tyskundervisning i skolerne i Dan
mark.
På den tyske presseforenings generalfor
samling oplyses, at abonnementstallet på
Der Nordschleswiger viser en svag stig
ning. Efter egne indtægter på 3,7 mill. kr.
havde et tilskud på 8,2 mill. kr. været nød
vendigt for at bladet fortsat kunne udkom
me.

3. maj: Det vækker uro, at en tysk militær
afdeling i forbindelse med en Natoøvelse
ved Oksbøl vil passere grænsen den 5.maj.
Redaktør Siegfried Matlok advarer imod,
at man ser en Hitlerhær i tyskere af i dag.
I øvrigt udsættes grænseoverskridelsen et
8. maj: Sønderjyllands amtsråd bevilger
døgn.
under protest fra SF 340.000 kr. til dron4. maj: I Frøslevlejren mindes man 40-års- ningefesten i Gråsten og 100.000 kr. som
dagen for befrielsen ved mindehøjtidelig gave til dronning Ingrid.
heder.
Trafikminister Arne Melchior fasthol
På Haderslev kaserne holdes den tradi der på et møde i Aabenraa, at der ingen
tionelle lysfest med generalkonsul Jørgen ændringer vil ske i det sønderjyske telefon
Peder Hansen, Flensborg, som taler.
væsens ledelse.
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9. maj: Forskningshøjskolen i Haderslev
har indledt et samarbejde med folkehøj
skolen i Rendsborg gennem fællessemina
rer blandt andet om Europa-perspektiver.

12. maj: Indenrigsminister Britta Schall
Holberg genindvier det restaurerede
Brundlund slot i Aabenraa.
14. maj: Sønderjyderne ser lige så meget
tysk som dansk fjernsyn, fremgår det af en
undersøgelse af medievanerne i Syd- og
Sønderjylland foretaget af Institut for
Grænseregionsforskning.
16. maj: Statsminister Poul Schlüter åbner
i Vojens »Sønderjyllands Messen 84«, der
i de følgende dage besøges af 22.000 men
nesker. Vojens arbejder nu hen mod at
blive permanent messeby.
I Tønder mødes forbundskansler Hel
mut Kohl med statsminister Poul Schlüter.
Under et møde med repræsentanter for det
tyske mindretal tilsiger forbundskansleren
mindretallet fortsat støtte, mens statsmini
steren giver løfte om en kompromisløsning
omkring det tyske biblioteksarbejde.
De to statsledere underskriver på Tøn
der rådhus en gensidig dansk-tysk bi
standsaftale om hjælp i katastrofesituatio
ner.
18. maj: H. P. Hanssens hus i Nygade i
Aabenraa skal rives ned som følge af alvor
lige svampeangreb.

20. maj: Med kr. 49,18 ligger Sønderjyl
lands amt på trediepladsen med hensyn til
udgifter til kulturelle formål pr. indbygger.
En oversigt over prioriteringen af de kultu
relle aktiviteter viser, at % af kulturpenge
ne i amtet bruges til museerne, musik og
teater.
21. maj: På Sprogforeningens generalfor
samling i Aabenraa er der bred enighed om
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at gøre en indsats for at bevare den sønder
jyske dialekt som folkesprog. Sognepræst
Thorbjørn Heick, Tønder, foreslår, at søn
derjysk indføres som fag i folkeskolen. For
manden for Sprogforeningen, overbibliote
kar Jørgen Mågård mener ikke, at sønder
jysk er et døende sprog. På mødet fik for
fatteren Bent William Rasmussen overrakt
foreningens litteraturpris.
24. maj: Det vækker en vis opsigt, at Spa
rekassen i Løgumkloster, der hidtil har
haft en tysksindet formand, efter et fler
talsskifte i bestyrelsen vælger en dansksin
det formand.
Radio Syds grænselandsekspert, redak
tør Sigfred Jespersen, er død 62 år gam
mel.
26. maj: 40.000 sønderjyder stævner til
Gråsten for at hylde dronning Ingrid i an
ledning af 50-året for dronningens ankomst
til Danmark.
28. maj: Det er 700 år siden, Haderslev
første gang nævnes i en skriftlig kilde.
Byens jubilæum som købstad er dog først
i 1992.
Adjunkt Henrik Fangel er udnævnt til
lokalhistorisk konsulent. Hans arbejdsom
råder bliver dels Historiske Samlinger for
Sønderjylland (Landsarkivet i Aabenraa),
dels et samarbejde med Historisk Samfund
for Sønderjylland.
30. maj: I Øster Højst protesteres på et
borgermøde voldsomt imod planerne om at
anbringe 50 iranere på den p.t. lukkede
Øster Højst kro.

RETTELSE:
Maj 1985 side 153 sp. 1, linie 19 f.o., sp. 2,
linie 23 f.o. og side 155, sp. 2, linie 9 f.n.:
Godefrog, læs Godeffroy.

OUGAARDS

Boghandel

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S
Vestergade 14, 6500 Vojens
Telf. (04) 54 12 26

Vi har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne

Ladelund

Landbrugs og Mælkeriskole
Haderslev - Tlf. 52 25 71

Læs Grænseforeningens blad

GRÆNSEN
Fire numre om året: 20 kr.
Bestilles hos
Grænseforeningen,
Peder Skrams gade 5,
1054 København K.
Tlf. (01) 11 30 63

Brørup station

Jydernes
egen
kreditforening...
3^ JYLLANDS

Wkreditforening

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13
Tlf. (04) 52 70 00
6950 RINGKØBING: HerningveJ 3
Tlf. (07) 32 01 11
8800 VIBORG:Sct.Mathlasgade1-3
Tlf. (06) 62 33 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43
Tlf. (08) 12 38 77
8260 ÂRHUS-VIBY J: Borgvold 16
Tlf. (06) 14 88 00

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Nørremarksvej 84 . Tønder. Tlf. 72 15 50

Sønderjyllands Lånekasse
Sparekassen Sønderjylland
Storegade 12 . Aabenraa . Tlf. (04) 62 15 67, lok. 25
Mandag og tirsdag kl. 9-15; torsdag kl. 9-13

ALM.
BRAND
AF 1792

TEGNER AL
FORSIKRING

Sønderjyske afdelinger

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Grænselandets liv
Grænselandets sang

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

Branddirektoratet i:
GRÅSTEN
Ahlefeldvej 10
Tlf. (04) 65 17 67

SKÆRBÆK
Tøndervej 12
Tlf. (04) 75 22 75
HADERSLEV
Nørregade 23
Tlf. (04) 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR-ENTREPRENØR
HADERSLEV

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj - 28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober - 28. marts.
Skoleplan sendes.
Sønderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktion:
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev.
Tlf. (04) 52 17 37 (ansvh.).

Telefon (04) 42 18 48
Hans Jørgen Nielsen

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

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

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

BRF

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 måneders kurser med start i hen
holdsvis januar og september.
Korte sommerkurser.
Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

Vi skaffer
penge
til huse
Kreditforeningen
Danmark
BRØDRENE GRAM A/s

VOJENS

Distrikt Sønderjylland
Storegade 31, 1. Postbox 103.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland

