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Indførsel af Albert von Dassel, af en fremtrædende patricierfamilie i Lüneburg, beslægtet med
Henricis hustru, dat. Lüneburg 1608 og ledsaget af hans slægtsvåben. Indførslen består i øvrigt
af et religiøst citat (Kristus er mit håb, min tilflugt og frelse) og skriverens valgsprog, efter ti
dens skik gengivet med begyndelsesbogstaver (Ein treues Herz ist aller Ehren wert). På højre side
illustreres en bibelsk historie fra Josuabogen i Det gamle Testamente, nemlig om Akan, der havde
stjålet noget af bandlyst gods, hvorfor han blev stenet.

Nicolaus Henricis stambog
AF VELLO HELK
Overarkivar, dr. phil. Vello Helk, Køben
havn, er specialist i stambøger.
Her skriver han om en fire hundrede år
gammel stambog fra Tønder, som han har
fundet i statsarkivet i Wolfenbüttel.
I Sønderjysk Månedsskrift 1975 har studie
lektor H. V. Gregersen behandlet den ældste
bevarede stambog af en sønderjyde i Det
1-1981

kgl. Bibliotek, nemlig Hans Jacobsen Skierbecks album fra tiden 1579-83.1 På den tid
var stambogsskikken allerede ret udbredt,
og -det er givet, at der har eksisteret adskilli
ge sønderjyske stambøger, som er påbegyndt
tidligere. De fleste af disse små bøger er dog
1. Sønderjysk Månedsskrift nr. 9, 1975, s.
365-370.
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Lüneburg o. 1580 efter et stik i Georg Braun: »Civitates orbis terrarum«.

gået tabt. Således havde O. H. Moller i sin
omfattende samling, som blev bortsolgt efter
hans død 1796, tre stambøger, som var ældre
en Skierbecks. En af dem havde tilhørt Jo
hann Holmer fra Slesvig, senere præst i Sønderstapel, og den indeholdt indførsler fra ti
den 1575-1629. Bogen blev købt af en vis
Dreier, og dens videre skæbne er ukendt.2
I universitetsbiblioteket i Halle findes en
stambog efter den gottorpske generalsuper
intendent Jacob Fabricius d.æ.3 Den har se
nere tilhørt sognepræsten i Husum, kirkehi
storikeren Johan Melchior Krafft (16731751). I auktionskataloget over hans bøger
oplyses i overensstemmelse med en notits på
titelbladet, at den omfatter indførsler fra
1579-84,4 i sin nuværende form indeholder
bogen navne fra tiden 1583-85.
Flere sønderjyder fandt ligesom Skierbeck
om ikke ligefrem lykken, så dog arbejde og
et nyt hjem uden for hjemstavnen. På denne
måde udførte de også deres kulturarv, der
under eventuelle stambøger, hvoraf enkelte
er bevaret i udenlandske samlinger. Således
findes i statsarkivet i Wolfenbüttel en stam2. Indeex supellectilis... Olaus Henricus Mol
ler, Slesvig 1797, s. 75 (eksemplar med
håndskrevne tilføjelser i Det kgl. Bibliotek).
3. Signatur Mise. 50.
4. Biblioteca Johannis Melchioris Krafft, I,
Flensborg 1752, s. 296.
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bog, som har tilhørt Nicolaus Henrici fra
Tønder.5 Det drejer sig om en trykt emblem
bog »Bibliorum utrisque testamenti icones«,
udgivet i Frankfurt a.M. 1571. Med sine
blanke venstresider, mens højresiderne er op
taget af bibelcitater, ledsaget af beskrivende
eller allegoriske tegninger, hører dette lille
oktavbind til de mange tilsvarende samtidi
ge publikationer, som hyppigt blev benyttet
som stambøger. På bindet findes initialerne
»I.V.R.H.« med årstallet »1572«, og neden
under er tilføjet »N(icolaus) H(enrici) T(onderensis)«. Det vil sige, at bogen først har
tilhørt en anden, og de første indførsler, i
alt tre fra 1573, formentlig er stilet til dens
første ejer. De følgende årstal fra 1575 i
Lüneburg er til Nicolaus Henrici, således at
dette år må anses for begyndelsesår for hans
stambog, som er fire år ældre end Skierbecks
album.
På forpermens inderside har ejeren skre
vet Philipp Melanchtons motivering for at
føre stambog, en hyppigt forekommende
indledning, som går ud på:
1) at ejerne senere kan huske og vise deres
efterkommere, på hvilke steder og hvor

5. Niedersächsisches Staatsarchiv, Wolfenbüt
tel, Hs.Abt. VI G.13. Nr. 1. Andre stambø
ger fra hertugdømmerne er beskrevet i mine
oversigter i Fund og Forskning XXI-XXIV,
1974-80.

længe de har opholdt sig,
2) at man kan få et sikkert vidnesbyrd om
ejerens fortrolige omgangskreds og hans
nærmeste venskabsforbindelser.
Hvem var denne Nicolaus Henrici? Kilder
ne peger mod den berømte herredsfoged Nis
Hinrichsen, der for sin modige indsats 1523
på Urnehoved ting til fordel for Frederik I
blev gjort til »frimand« på den hertugelige
fæstegård Haistrupgård, og som førte en
slags adeligt mærke. Han nød stor anseelse,
skildres som »ein verschlagenes Weltkind«
og blev stamfader til en talrig slægt.6 En af
hans sønner Hinrich (Henrik) Nissen (d.
1562), der blev borgmester i Tønder, stod
1560 fadder til landmåler Jacob Schmidts
søn Jacob, senere kaldet Fabricius, der døde
som generalsuperintendent for Slesvig. Den
ne omtaler i sin selvbiografi Hinrich Nissen
som fader til Claus Hinrichsen.7 Dette må
være stambogsejerens kaldenavn, som på la
tin forvandledes »til Nicolas Henrici og sene
re i Lüneburg til Nicolaus Heinrichs.
Som mange andre af sine slesvigske lands-

6. Sml. Hans Staak, Nachkommen des auf Haistruphof erbgesessenen Hardesvogts Nis
Hinrichsen, i: Heimatkundliche Arbeitsge
sellschaft für Nordschleswig, H.13, 1966, s.
59-116.
7. H. F. Petersen i Sønderjyske Årbøger 1963,
s. 173.

mænd kom den unge faderløse tøndring i
skole i Lüneburg, som dengang havde et
godt ry.8 I maj-juli 1575 blev stambogen her
indviet af tre landsmænd, nemlig den ny
bagte magister fra Leipzig Laurentius Thomæ, der senere blev rektor i sin fødeby Tøn
der, af Richard Fabricius, der nogle år senere
blev rektor i Bredsted, og af Laurentius Ovenus fra Flensborg, senere præst i Rapsted,
hvor han blev stukket ihjel af sin kapellan.
Foreløbig synes Ovenus dog fortsat at have
nær forbindelse med Henrici, idet begge den
3.4.1577 blev immatrikuleret i Wittenberg.9
De fortsatte studier og forbindelser i Wit
tenberg kan tidsfæstes og konstateres gen
nem en række tilskrifter fra den følgende
tid. Den 14.10.1577 indskrev sig magister
Laurentius Stupdorpius, der var på vej hjem,
hvor han året efter blev sognepræst i Bov. I
maj 1578 skrev magister Jens Sørensen fra
Kolding og Michael Nicolai fra Flensborg
8. Skolen og forholdene i Lüneburg beskrives
udførligt af Jacob Fabricius, der kom dertil
i begyndelsen af april 1577, efter at Henrici
var rejst, se note 7.
9. Personalhistoriske oplysninger er hovedsa
geligt baseret på S. V. Wibergs præstehistorie (1870-73), Otto Fr. Arends' værk om
gejstligheden i Slesvig og Holsten (1932) og
Th. O. Achelis' matrikel over slesvigske stu
denter (1966).
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deres afskedshilsener. Senere på året fulgte
foruden nogle bortdragende tyske bordfæl
ler magister Jacob Hansen Janderup fra Ribe,
der kort efter blev kapellan i sin hjemby.
Efter et par års studier i Wittenberg fore
tog stambogsejeren en omfattende rejse i
Tyskland. Det var ikke nok at hente lærdom,
det var tillige væsentligt at lære andre ste
der og skikke at kende. Som præceptor for
en adelsmand kunne sådanne rejser strække
sig over flere år og gå til Frankrig, Italien
og endog til Orienten. Henrici måtte nøjes
med en tur på nogle måneder. I juni 1579
var han i Küstrin og Frankfurt a.d. Oder,
men i august synes den store rejse at have
taget sin begyndelse.
Den 16.8. var han i Meissen og fortsatte
derfra over Dresden, Karlsbad, Nürnberg og
Regensburg til Ingolstadt, den katolske uni
versitetsby, hvor han den 16.9. mødte Chri
stian Barnekow til Birkholm, der havde stu
deret der siden december 1577. Denne stod
endnu i begyndelsen af sine vidtstrakte rej
ser, som bragte ham så vidt omkring som til
Orienten og Nordafrika, hvorfra han først
vendte hjem 1591. Undervejs fulgtes Barne
kow i øvrigt senere med Hans Skierbeck.
For Henricis vedkommende var der ikke tid
til et længere ophold. Rejsen gik videre over
München, Dillingen og Lauingen til Tübin
gen, hvor han den 5.10. hilste på den danske
adelsmand Jacob Trolle til Trudsholm, sene
re lensmand i Trondheim, og derfra til
Strassburg, hvor besøget blev af noget læn
gere varighed. Mens indførslerne i de andre
byer som regel er af stedlige præster og skolemænd, var den unge tøndring i Strassburg
sammen med en lille koloni af sine lands
mænd, der studerede ved det universitet, som
er forbundet med navnet Johann Sturm, der
havde nære forbindelser med Danmark og
inviterede danske studenter i sit hjem. Hen
rici boede sammen med andre studerende fra
det danske monarki, og adskillige af dem har
skrevet deres hilsener i hans stambog. Der
var den senere danske rigsråd Christian
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Hoick, der selv har efterladt en fin stambog
fra samme tid, desværre påbegyndt lidt se
nere, således at de ikke kunne udveksle hil
sener.10 Han skrev sit navn i »Barfüsser Klo
ster«, sammen med flere andre, deriblandt
Wolf Pogwisch. Til dem sluttede sig Thomas
Thor Smede og Cosmas Vake fra Flensborg,
Hans Oldrop fra Århus og navne- og bord
fælle Nicolaus Henrici fra Helsingør. Fra
samme tid synes at stamme udaterede ind
førsler af Thomas Vake og Thomas Kelling
husen fra Flensborg.
Blandt de sidste indførsler i Strassburg
(21.10.1579) er Paulus Noviomagus, søn af
hofpræsten af samme navn. Ham møder vi
nogle måneder senere hos Skierbeck. Stam
bøgerne indeholder ofte adskillige nyttige
oplysninger, ikke alene om venskabs- og
slægtsforhold, men også om indskriverens
senere skæbne, tilføjet af ejeren. Henrici hø
rer dog ikke til den kategori af ejere, der
supplerer indførslerne med notitser om deres
bekendtes og venners senere livsbane. Tak
ket være en tidligere indførsel i en anden
stambog kan det konstateres, at for den un
ge Noviomagus blev Strassburg det sidste
opholdssted - i en tilføjelse oplyser ejeren,
at den danske student den 7.6.1580 døde i
samme by.11 Døden var dengang en følge
svend, som man alvorligt måtte regne med
og som da også huskes i adskillige indførsler.
Mange unge vendte aldrig hjem fra deres ud
dannelsesrejse.
Opholdet i Strassburg synes at have strakt
sig omkring et par uger. Sidst i oktober ilede
Henrici videre. Den 26.10 var han i Speyer,
hvor han mødte Wulfgang Dorn, senere
borgmester i Wilster. Et par dage efter be
søgtes Heidelberg, hvor David Rorarius fra
Rendsburg, senere dr.jur. og advokat i
Speyer, skrev sit navn. Indførslerne fra rej
sen slutter i messebyen Frankfurt a. Main
10. Beskrevet af A. Thiset i Personalhist. Tidsskr. 5:11, 1905, s. 8-35.
11. Georg Pakebuschs stambog, Det kgl. Biblio
tek, Thott 448, 8°, s. 108.

Indførsel af
Nicolaus Henrici,
Tønder 1584, i
Jacob Fabricius"
stambog. Teksten
er taget fra et
trøstdigt, som dig
teren, karmeliter
generalen i Man
tova Giambattista
Spagnoli (14481518) har skrevet
til en ven i anled
ning af sønnens
død og går kort
sagt ud på, at alt
på jorden er for
gængeligt, mens
Guds ord er livet.

den 30.10. Den 12.11.1579 var han i Jena,
hvor mag. Philipp Crusius skrev sin hilsen.
Derefter er Henrici formentlig vendt tilbage
til Wittenberg. I slutningen af marts 1580
slog omsider afskedens time, som markeres

af en indførsel af den skånske adelsmand
Holger Gagge. Over Zerbst, Lüneburg og
Lübeck gik rejsen til Flensborg, hvor slægt
ningen Andreas Richardi hilste den hjem
vendte student.
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Stambogen har derefter fået lov til at væ
re gemt bort, mens ejeren har haft beskæfti
gelse på de hjemlige kanter. I 1584 fik han
dog i Tønder en hilsen af Richard Beier fra
Flensborg, der senere gjorde karriere som
kuirfyrstelig brandenburgisk gehejmeråd og
kammersekretær. Samme år skrev Henrici
selv i Jacob Fabricius' stambog, antagelig
kort før denne isamme efterår rejste til Ro
stock for at fortsætte sine studier. Selve pal
mesøndag 1586 markerede tøndringen Sveno Johannis sig med en indførsel, men ellers
er der stilhed omkring bogen, som først bli
ver brudt i begyndelsen af april 1590, da vi
møder Henrici i København. Måske har han
besøgt sine gamle venner fra studietiden i
Tyskland, det kunne dreje sig om et forsøg
på at opnå ansættelse. Flere af hans lands
mænd sad på betydelige poster i rigets hjer
te. I København mødte han blandt andet pro
fessor Ivar Stub, der er født på Skodborghus.
Senere på måneden var Henrici en tur i Mal
mø, hvor han hilste på Palæmon Graatop, og
i Helsingør traf han rådsherren Peter Ovidius fra Holsten. Straks efter tiltrådte han
hjemrejsen over Roskilde og Kalundborg. I
Roskilde mødte han sin gamle ven og studie
kammerat fra Wittenberg, Peder Hansen As
minderød, der i mellemtiden var blevet rek
tor ved stiftsbyens katedralskole.
Henrici synes også at have opretholdt en
vis forbindelse med sin skoleby Lüneburg,
og det er antagelig der, Hieronymus Lossius den 9.10.1590 skrev sit navn. I oktober
1591 fulgte endnu en indførsel i Tønder, af
Jacob Hegelund, den senere sognepræst i Da
rum.
Der var nu gået over ti år siden hans
hjemkomst fra Wittenberg. Mens hans stu
diekammerater i mellemtiden havde fået an
sættelse, de fleste som præster eller lærere,
var Henrici stadig uden fast arbejde. Hans
hu stod åbenbart ikke til teologien, som han
antagelig havde studeret i Wittenberg. Det
kom nu til et afgørende afsnit i hans liv og
stambog, idet han forlod sin hjemegn for at
6

slå sig ned i Lüneburg, hvor han den 9.10.
1592 blev gift med Ursula Töbing, der til
hørte en af de fornemste patricierslægter i
den gamle saltstad.12 Måske går deres for
bindelse tilbage til brudgommens skoletid i
samme by. Med dette giftermål trådte han
samtidig i slægtskabsforbindelse til mange
af byens førende familier. Familien Töbing
var fra gammel tid en fast leverandør af salt
junkere (Sülfmeister). Svigersønnen fra Tøn
der betegnes senere som sådan, men Lüne
burgs salineakter fortæller intet om hans
virke, og det er derfor tvivlsomt, om han
overhovedet er blevet optaget blandt dem,
-der var berettiget til saltudvinding.13 Måske
repræsenterede han sin hustrus familie, der
delte to saltpander af det kongelige salinegods i Lüneburg med de besvogrede familier
von Dassel og von Witzendorff.14 I 1596 er
hvervede Henrici borgerskab i byen.15
Efter giftermål blev stambogen sædvan
ligvis gemt bort blandt familiepapirer, og
kun lejlighedsvis hentet frem, når der kom
fornemme gæster eller andre besøgende, som
kunne være interesseret i ens glorværdige
rejser og fine bekendtskaber i fjerne byer og
egne. Men Henrici kunne åbenbart ikke hen
lægge sin kære stambog, som i modsætning
til de fleste ikke så meget indeholder profes
sorers øg andre højtstående personers ste
reotype deviser, men overvejende navne på
venner og bekendte fra et lavere og nærmere
plan.
Et par år efter brylluppet, den 10.6.1594,
kom stambogen atter til ære og værdighed,
blandt andet med indførsler af Peter Wirvd12. Joh. Henr. Büttner, Genealogie oder Stamund Geschlecht-Register der vornehmsten
Lüneburgischen Adelichen Patricien-Geschlechter. Lüneburg 1704 (fam. Töbing).
13. Meddelt af Stadtarchiv Lüneburg (brev af
20.9.1978).
14. H. V. Gregersen, Den Lüneburgske Saltoktroi, 1962, s. 29 f.
15. Stadtarchiv Lüneburg A B 2, 170 (meddelt
i brev af 20.9.1978).

ruvius og Johann Paseker, henholdsvis abbed
og prior for klosteret i Riddagshausen ved
Braunschweig, som var på besøg i Lüneburg.
På selve påskedag 1595 var Henrici i Bardewik, hvor Johann Lossius skrev sin hilsen,
og efter tilbagevenden til Lüneburg slut
tede Lucas Lossius sig til. Den 25.8.1595 fik
de følgeskab af Heinrich Süling fra Flens
borg, senere sognepræst i Drelsdorf. Fra føl
gende år er der kun få navne, således den 12.
1. 1598 hustruens slægtning Frantz von Witzendorff, 24.4.1599 den gamle Hector Mithobius med rystende hånd og 1600 »Müh
lenvogt« Nicolaus Deckert »meinem lieben
Schwager«. Samme år anføres Henrici i
grundskattelisten som skattepligtig for et hus
i Lüneburgs »Marktviertel«.13
Efter pesttidens pause genoptoges ind
førslerne den 28.10.1603 i Hamburg med
amtmanden Dietrich Blome fra Tønder og
Thomas Vith fra samme by. I marts 1604
var Henrici i Hoya, hvor han mødte sin hu
strus slægtninge Friedrich og Johann von
Weyhe; et par år senere var han der sammen
med juristen Theodor Hake. Den førstnævn
te bidrog blandt andet med disse vise ord:
Wo Studenten, -da Friede,
Wo Pfaffen, da Neide,
Wo Jungfrau, da Lust,
Wo kein Geld, da Hunger und Durst.
Efter en pause på tre år forekommer der
atter en slægtning, nemlig Albert von Dassel
i Lüneburg. I september 1610 foretog stam
bogsejeren en rejse til sin hjemstavn. I Flens
borg hilste han den 12.9.1610 på dr. jur.
Heinrich Reiser, ansat som råd ved det
mecklenburgske hof. Den 24.9. var Henrici i
Linnet, hvor sognepræsten Andres Matthiæ
(Beyerholm) og dennes søn Matthias Andreæ skrev deres hilsener. Dagen efter kom
han til Haderslev, hvor han mødte arohidiakon Tycho Taisen, og 26.9. sluttes indførs
lerne fra rejsen med sognepræsten Lorenz
Dithmer i Løjt. Dette blev den sidste stam
bogskontakt med hjemegnen. Senere blev
stambogen benyttet på en rejse til Wolfen

büttel, Braunschweig og Schwerin i januar
februar 1614, og med en indførsel i Lüne
burg 30.8.1621 afsluttes det brogede navne
galleri fra ejerens levetid. Fire år senere, den
17.11.1624, købte hans enke en ligsten for
ham på St. Johannis kirkegård; han må være
død samme år. Stambogen har dog en meget
senere tilskrift,dateret 6.11.1687ii Lüneburg.
I alt indeholder bogen ca. 90 indførsler, de
fleste på latin, og kun få illustrationer, nem
lig våbentegninger.
S tambogs ejerens slægt levede videre i Lü
neburg. I ægteskabet var der en søn David
Heinrichs (1595-1648), der studerede ved
flere universiteter i Tyskland og Nederlande
ne, og i hans ligprædiken hedder det, at
mange fornemme folk havde skrevet deres
navne i hans stambog, som dog ikke synes
bevaret. Efter hjemkomsten blev han salt
mester og giftede sig 1630 med Anna Maria
von Lüneburg, datter af morganatisk ægte
skab mellem hertug August af Braun
schweig-Lüneburg og Ilse Schmiedichen. Se
nere blev David Heinrichs rådsmedlem og
var også retspræsident. Under et besøg 1640
hos sine slægtninge i Slesvig-Holsten pådrog
han sig en blodforgiftning, som efter hjem
komsten førte til en pinefuld død. Han efter
lod sig foruden enken to sønner, August og
Hans Ernst og datteren Elsebe Ursula.16
Blandt forfattere af ligvers bemærkes ma
gister Johann Leonhard Franckenstein fra
Leipzig, hvis stambog findes i British Libra
ry i London.17 Ejeren har været præceptor
for flere lüneburgske studenter, som i august
1650 tog afsked med ham, og derefter op
holdt han sig 1651-52 i Danmark som hus
lærer hos hofmedikus Simon Paulli i Køben
havn.
16. Fritz Roth, Restlose Auswertungen von Lei
chenpredigten und Personalschriften, Bd. 6,
Boppard/Rh. 1970, nr. 5391. Andre familie
medlemmers ligprædikener, se nr.7818-19.
17. Sign. Ms. Egerton 1319, sml. hans ligpræ
diken hos Roth, nr. 8018.
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Forsiden af nødpengesedlen fra Lyshøj -

En sydslesvigsk nødpengeseddel
fra 1920
AF OLAV BONEFELD

Udstedelse af nødpengesedler kunne være en
god forretning, og gårdejer Olav Bonefeldt
skriver her om en nødpengeseddel fra Lys
høj, som ikke var nogen undtagelse.

Blandt kunstmaler og numismatiker Erwin
Nøbbes1 efterladte papirer ligger en skrivel
se fra kommuneforstander Johannes Diederichsen2 i Lutzhöft, hvori denne kommente
rer Nøbbes udkast til en 1 mark nødpenge
seddel for Lutzhöft kommune. Henvendelsen
fra kommuneforstanderen har givet anled
ning til at få nærmere kendskab til nødpen1. F. 29. marts 1882 i Flensborg, d. 3. marts
1948 sammesteds. Lærer ved Duborgskolen
fra 1946. Skrivelsen ligger i Den kgl. Møntog Medaillesamling.
2. F. 21. marts 1865, d. 7. april 1948 i Lutz
höft. Gårdejer sammesteds.
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gesedlens historie. Det er samtidig lykkedes
at få indblik i et stykke Angel-hjemstavns
historie, der også fortæller lidt om Angels
forbindelser med os nord for grænsen og
Danmark.
Lutzhöft eller Lyshøj, som landsbyen kal
des på dansk, ligger i Nordangel mellem
Husby og Grundhof (da: Grumtofte). Det
lille samfund består af landsbyen Lyshøj3 og
3.1 ældre tid hørte landsbyen under Husby
herred. Fra indførelsen af den preussiske
landkommunalordning i 1869 blev Lyshøj
en selvstændig kommune. Indbyggertallet
var 147 i 1919 og 152 i 1968. Størstedelen
af kommunen hørte til Husby kirkesogn og
en mindre del til Grumtofte. 1970 blev Lys
høj sammen med den nord for beliggende
kommune Bönstrup lagt ind under Grum
tofte kommune. Lyshøj ligger ved den gam
le hærvej Flensborg-Gelting-Kappel, der

- og bagsiden af den samme seddel med de fem personer, som for
fatteren har fundet modellerne til. Sedlen er tegnet af Erwin Nøbbe.

nogle bøndergårde og huse kaldet Mariengaard. Navnet Lyshøj skrives 1436 Lueshoet4,
1450 Lueshout, 1499 Lushouth, 1633 Lutzhoy, som efter Johannes Jensen5 skal være
»Lichthøhe«, et navn der kan sigte på sig
nalblus og St. Hansbål. Videnskaben6 hælder
til den anskuelse, at Lyshøjs oprindelige
navn skal være Lushoved, anvendt som
skæmte- og spottenavn, f.eks. en ussel høj
sammenlignet med »Kalistreng«, som vi se
nere skal høre om. Wolfgang Laur kalder
den nedertyske form Lutzhöft for hyperkorfindes indtegnet på de ældste kort. Lande
vejen lå på vandskellet mellem Østersøen
og Vesterhavet, og den var hovedvejen i det
østlige Angel.
4. Den gamle Flensborg Jordebog fra 1436.
5. F. 13. august 1892 i Spang (5 km nordøst
for Husby), død 27. november 1974, gård
ejer og betydelig lokalhistoriker.
6. Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamen
lexikon von Schleswig-Holstein, Wachholtz,
Neumünster 1967. Aage Hauken: Håndbog
i danske stednavne, København 1976. An
ders Bjerrum m.fl.: Sydslesvigs Stednavne,
Schultz, København 1948.

rekt. Nord for grænsen findes en mængde
stednavne med forstavelsen lus og lys efter
fulgt af mange forskellige efternavne som
høj, bjerg, pold og kær.
Ved nødpengesedler forstår man i daglig
tale de pengesedler, der udstedtes under og
efter 1. verdenskrig af både by- og landkom
muner i hele Tyskland. De blev til at begyn
de med især trykt for at afhjælpe manglen
på småmønt. I årene efter krigens afslutning
blev de yndede samleobjekter og derved til
en indtægt for kommunerne, der således slap
for at indløse dem.
Johannes Diederichsen - manden bag
Lutzhöftsedlen tilhørte en kendt Angelslægt. Faderen Hans Diederichsen (18301922) var bondefoged (sognefoged, byfoged)
i Lyshøj 1864. Da den preussiske landkommunalordning trådte i kraft 1869 blev han
kommuneforstander, et hverv han beklædte
til 1874.
Sønnen Johannes betegnes som et usæd
vanligt menneske. Ved siden af at passe sin
gård på 25 hektar beskæftigede han sig med
slægts- og lokalhistorie. På det område er
hans indsats så stor, at han kaldes Husby
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og Grumtofte sognes historieskriver med en
for en lægmand forbavsende forståelse for
de historiske sammenhænge. Han var med
stifter af »Heimatverein der Landschaft
Angeln«7, Angel Hjemstavnsforening, og i
hans tid udkom dens årbog næppe uden et
bidrag fra hans hånd. Endvidere gik han i
spidsen ved oprettelsen af den lokale Husby
sogns historiske afdeling. Som grundlag for
sit historiske arbejde foretog han omfattende
kildeforskninger i Stadsarkivet i Kiel og
Rigsarkivet i København.8
Johs. Diederichseen foretog mange rejser
rundt i Europa og til Orienten, hvilket var
usædvanligt for en bonde dengang. Han nåe
de derved frem til en politisk indstilling, der
rakte ud over snæver nationalisme. Johs.
Diederichsens retfærdighedssans og forståen
de sind medførte, at han blev betroet posten
som kommuneforstander i 29 år fra 19041933, da nazisterne fjernede ham. Ud fra
sin stærkt religiøse indstilling og den kends
gerning, at 1. verdenskrig havde rystet Tysk
land, gik han med al sin kraft ind for en

7. Stiftet den 4. nov. 1928 i Kappel. Forenin
gen har nu 2300 medlemmer opdelt i sog
negrupper, blandt hvilke Husby er oprettet
samtidig og nu har 107 medlemmer.
8. En søn Peter (1899-1974) var gift med Ca
thrine, født Thomsen, 1905 i Skodborg, og
bosat i Lunden ved Nordborg. Den ældste
søn Hans blev også gift med en dansk pige,
Margrethe, født Bladt, 1903 i Lille Mommark på Als. Hans (1897-1977) overtog
gården efter faderen. Deltog efter 1945 i
afnazificeringen, beklædte fra 1945-70 em
bedet som kommuneforstander i Lyshøj og
amtsforstander for Grumtofte amtskreds og
var indtil 1966 kredsdagsmedlem, tillige fra
1955-70 formand for kredsdagsforeningen
og endelig tillige medlem af bestyrelsen for
den slesvig-holstenske kommunalforening.
Hans Diederichsen udmærkedes 1964 med
»Freiherr vom Stein-Medaille« og For
bundsrepublikkens fortjenstkors. Johs. Die
derichsens yngste søn blev præst i Mürwik
og bor nu som provst emeritus i Flensborg.
10

styrkelse af fred mellem folkene. Af den
grund deltog han i Det internationale Freds
forbunds første stævne i Paris.
Men lad os se på nødpengesedlen og be
gynde med bagsiden. En lille gruppe angelboer står på højdepunktet »Kalistreng« 9
hvorfra der er god udsigt over Flensborg
fjord til Nordslesvig. De skuer hen over den
nye grænse til nabolandet på den anden side
af vandet. Gruppen kan repræsentere alder
dommen, manddommen og barndommen, og
de tre generationer symboliserer fortiden,
nutiden og fremtiden. Som det ses af det
efterfølgende, er personernes alder 73, 69,
37, 9 og 8 år. Man har svært ved at forestille
sig, at opstillingen i generationer og efter al
der er en tilfældighed. Den tænksomme Johs.
Diederichsen har sikkert haft en mening med
personernes placering. Manden i midten vin
ker til naboerne derovre. Underneden er gi
vet udtryk for hans tanker eller rettere Jo
hannes Diederichsens: »Wir bleiben dennoch
ungeschieden«. Denne side af nødpengesed
len fortæller om en følelse af forbindelse
med Nordslesvig hen over 1920-grænsen.
Johs. Diederichsen har skrevet derom i sine
erindringer: »Das ist eine Art Orakel, ver
letzt keinen, kann von verschiedenen Natio
nalitäten auch verschieden aufgefast wer
den«.
9. Det højeste punkt i Lyshøj, der med sine
oprindelige 67 m over havet, kun var 4 m
lavere end det nærliggende Skærsbjerg. Før
hen må Kallstreng tænkes at have været en
bakkeknold, som det ses på nødpengesed
len. Den er nu overpløjet og derfor i dag
væsentlig lavere. Navnet Kalistreng er i
slægt med Kaligo (oprindelig måske et ind
hegnet stykke jord ved gården til småkalvene), et ord vi stadig anvender i Nordslesvig
for have. Streng er streng, snor, bælte, vold,
kant m.v. Det vil sige, at højen sandsynlig
vis har været indhegnet område, måske med
stensætning. Anders Bjerrum oplyser, at ste
det er en »smal ager med højdepunkt, sna
rest af ordet kalv«.

Johs. Diederichsen (1865-1948).

Personerne er identificeret, og de er fra
venstre: Den ældre mand i »gehrokken«10,
som i kikkert ser over til Danmark, er den
tidligere storbonde, dengang i 1920 agtværdige aftægtsmand Thomas Wree (18471933). Damen med hænderne i siden kaldtes,
i følge skrivelsen fra Diederichsen til Nøbbe,
for Cathrin. Under det navn gik hun, hendes
rigtige navn var Maria Gmelok. Hun var
født Christiansen i 1851 i Lyshøj og døde
der 1938. I 1875 blev hun gift med Johan
Gmelok (1839-1911) fra Slesien; han var
kommet til Angel i forbindelse med krigen
1864. Ægteparret ejede et kådnersted på 1,6
hektar med aftægtshus. Cathrin var en kendt
landsbyoriginal. Johs. Diederichsen fortæller
i brevet til Nøbbe, hvorledes hun udbrød,
da hun fik at vide, at hun skulle tegnes for
at blive afbildet på nødpengesedlen: »Ja, de
Tiden hemm sick ännert. Froher komm de
Kaiser op, nu lat mi man mal«.
10. Lang mørk jakke båret ved højtidelige og
festlige lejligheder, af standspersoner, også
anvendt til mere dagligdags funktioner, for
eks. optrådte degnen i kirken i Gehrock.

Manden i den blå trøje, der vinker med
stråhatten er Nicolaus Schmidt (1883-1959);
han ejede gården Dorfstrasse 1 ved bydam
men, en af de ældste bebyggelser i Lyshøj.
Den hørte under St. Jørgensgård (hospital
for spedalske i Flensborg). Og sluttelig er at
fortælle, at børnene til højre er Thomas født 1911 og Helene Wree, født 1912. De
er fulgt med farfaderen op på højen for at
blive tegnet. Den lille Helene med dukken
blev kun 21 år gammel, hun døde langt fra
hjemmet i Thüringen. Hendes to yngre brød
re Erich og Peter faldt på østfronten i sidste
verdenskrig. På nødpengesedlen ses de fem
angelboere skuende hen over Nordangel. I
venstre side er Munkbrarup med kirken
markeret, vi ser Lyksborg Slot og søerne og
ude ved fjorden Holnisgård, hvor der også
har været teglværk. På den yderste spids
skimtes færgestedet, til højre i landskabet ses
Grumtofte og ude ved vandet Nykirke. På
den anden side af Flensborg fjord er fra
venstre aftegnet: Okseøerne, Rinkenæs, Grå
sten med slottet, Egernsund, Brunsnæs med
teglværk, Broager kirke og by, en lille rød
klat må være Mølmark og længere ude Skel11

de. I baggrunden Gråsten - Sønderborg
chausseen med allétræerne antydet. Dybbøl
by ses nord for landevejen og syd for den
»Denkmalet« og Dybbøl Mølle. På Als ser
man Sønderborg, Ulkebøl og Høruphav.
Den foran beskrevne side af nødpengesed
len er indrammet med felter i sorte, hvide,
røde og blå farver, og de dækker jo tilpas
både det tyske og slesvig-holstenske flags
farver. Ved at læse om Johs. Diederichsen,
som både havde fået ideen til at udgive nød
pengesedlerne og udtænkt motiverne, forstår
man, at han har været tysksindet, men ikke
antidansk. Hans sindelag har haft sin rod i
slesvig-holstenismen, der også engang var
udbredt i Nordslesvig. Han var en mand
med retfærdighedssans, et forstående sind
og en fredsommelig natur. Tysk og dansk
havde stået hårdt overfor hinanden under
valgkampen forud for afstemningen 14.
marts, der var ingen grund til at holde stri
den vedlige. Indskriften som Diederichsen
kalder et orakel, der kan opfattes forskelligt,
vil jeg foretrække at udlægge således: Nok
er der trukket en grænse midt igennem Sles
vig, men historiens og slægtskabets bånd kan
grænsen ikke slette, i den henseende kan vi
ikke skilles. Mon ikke Diederichsen ville ha
ve forstået denne fortolkning.
At den nationale udvikling har medført en
fortyskning af Sydslesvig, må vi nord for
grænsen tage til efterretning. Nu om stunder
er vi da også nået til den frisindede indstil
ling på begge sider af grænsen, at vi lader
vore medmennesker tænke og føle, som de
selv ønsker. Det er tidens ånd at anerkende
hinanden som vi nu er og sammen dyrke
den lange fortid, vi har fælles.
Nødpengesedlens forside er, som det hø
rer sig til, forsynet med værdifortegnelse,
hjemstedsangivelse, bekendtgørelse vedrø
rende omløbstid, datering, nummer og kom
muneforstanderens underskrift. Af forsidens
motiv kan den gamle eg symbolisere det lan
ge tidsrum, da Angel var en del af det dan
ske rige. Bismarck-mindesmærket hører
12

landsdelens tyske tid efter 1864 til. Egen og
stenen, som står i Husbyries mellem Husby
og Lyshøj, forklarer i korte træk Angels hi
storie. Teksten under billedet vidner om
Johs. Diederichsens tænksomhed: Bismarck
gedenkstein und Eiche geplanzt von König
Waldemar verkünden dem Wanderer dass
alles auf Erden ist wandelbar.
Egen, der har en omkreds på 3,25 m, er
imidlertid ikke så gammel, at den kan være
plantet af Valdemar Sejr. Dens alder anta
ges at være omkring 200 år og er muligvis
i sin tid plantet som afløser for et træ, hvis
oprindelse kan gå tilbage til omkring 1200.
På det tidspunkt var Husby kongelev, det vil
sige ejedes af kongen. Valdemar Sejr blev
udnævnt til hertug af Sønderjylland 1188 og
erobrede 1201 hele Holsten. I 1202 blev han
konge og fortsatte sin erobringspolitik, men
led knusende nederlag ved Bornhøved ca.
30 km syd for Kiel. Da han drog nordpå
efter slaget, skal han efter sagnet have plan
tet den første eg. I følge Wilhelm Heering
»Bäume und Wälder Schleswig-Holsteins«
(1906) er egen også blevet kaldet Ulveegen,
og der skal være holdt rettergang ved træet.
I årene efter slesvig-holstenismens gennem
brud var Valdemarsegen mødestedet på
Nordangel, hvor der i mange årtier afholdtes
patriotiske (slesvig-holstenske, tyske) fester
med sang og taler.11
I mindesmærket for Bismarck er sat to
bronzeplader med hans portræt og navn. På
en plade af marmor forneden står: »Wir
Deutschen fürchten nur Gott - sonst nichts
in der Welt12 - Errichtet 1. April 1900«.
Ved Bismarcks død den 30. juli 1898 sendte
»Der Husbyer Kommunalverein« et tele
gram og en krans til Friedrichsruh, og man
begyndte samtidig en indsamling med det

11. Husbyer Gesangverein »Fidelitas« - Tro
fastheden - har fra 1842 været den nationa
le og kulturelle tyske højborg for området.
12. Citat fra en tale Bismarck holdt i den tyske
rigsdag den 6. februar 1888.

mål for øje at rejse et mindesmærke for ham.
Afsløringen af dette foretoges 1. april 1900
under stor deltagelse fra befolkningens side
og mange marvfulde tyske ord blev talt. Den
1. april 1948 holdt forskellige foreninger et
nationalt møde ved egen og mindesmærket.
De to bronzeplader for Bismarck var efter
krigen skudt i stykker af englænderne, men
de blev ved den lejlighed fornyet. Marmor
tavlen med kanslerens »Sprichwort« havde
også fået et par kugler, som kan iagttages
endnu. Denne patriotisk prægede manifesta
tion blev den sidste. Man har erkendt, at
»kun et større område af nationer netop her
i grænseegnene kan forbedre livsvilkårene«
(citat fra Chronik des Kirchspiels Husby).
Nødpengcsedlen er udformet sammen med
E. Nøbbe, der var kunstner og velbevandret
i Sydslesvigs historie. Sandsynligvis har Nøb
be været en tur til Lyshøj for at se på for
holdene og lave en skitse. Det udkast, han
er fremkommet med, behandler Johs. Diede
richsen i førnævnte brev, hvoraf fremgår, at
kommuneforstanderen har været en omhyg
gelig og grundig mand, alt blev vel gennem
tænkt.
Blandt andet ønskede han den gruppe af
huse, der var indtegnet som Sønderborg,
gjort røde, landsbyen Skeide skulle marke
res, ligesom Rinkenæs, og Gråsten Slot måt
te gøres hvidt med rødt tag. »Denkmalet« og
Møllen i Dybbøl kunne være en smule stør
re og alleen til Gråsten skulle antydes. På
grænsestregen ville Diederichsen have ind
tegnet »GRENZE«. Han mente endvidere,
at den lille pige med dukken burde iklædes
en hvid kjole, den ældre mands Gehrock
burde skraveres noget mere, så den virkede
mørkere, samt at den midterste persons trø
je, der var hvid, burde gøres blåstribet eller
ternet. Endelig måtte randen på en eller an
den måde forsynes med de slesvig-holstenske
farver blå, hvid, rød.
Også på sedlens anden side skulle randen
være flerfarvet. Egen og plænerne ønskedes
gjort grønne, medens landevejen bagved bur

de markeres i hvidt. Mindestenen bærer en
kugle, som Nøbbe havde overset, den blev
aftegnet i brevet. Pladerne på stenen skulle
ændres til at være sorte. Sluttelig følger an
visninger vedrørende indskrifterne.
Med sine mange farver er 1 mark-nødpengesedlen blevet ret dyr, men den er
unægtelig også blevet smuk, dog står bagsi
dens skarpkantede rande ikke godt til land
skabets bløde former. Efter sedlernes num
merering at dømme er der trykt flere oplag.

*
Til slut bør oplyses, at Lyshøj kommune
også udgav en ganske morsom 50 pf. seddel.
Nabokommunen Husbyholtz benyttede
motivet med egen og mindestenen i 1921 på
en 50 pf. seddel, der dog er af langt ringere
kvalitet end Lyshøjs 1 mk. seddel.
Johs. Diederichsens forslag til nødpenge
sedlerne fik ikke hele kommunalbestyrelsens
tilslutning. Man har godkendt at formanden
lagde navn til, men det økonomiske ansvar
måtte han dele med tre kommuneborgere;
det viste sig imidlertid at være en god ord
ning for de tre. En af parthaverne fik sig
blandt andet et nyt møblement for overskud
det. Der blev kun indløst en eneste seddel og
den samme afleveredes for morskabs skyld
kort før indleveringsfristens udløb.
Der er løbet meget vand til stranden siden
angelboerne i 1920 vinkede til os over græn
sen; lad denne artikel være en genhilsen fra
naboer og frænder nord for grænsen. Vi har
en lang fælles fortid, og vi er ikke mere
»skilte« og fremmede for hinanden, end vi
selv ønsker at være det.

Litteratur:
Chronik des Kirchspiiels Husby ved Christoph

Gondesen, Gremmerup, Husum Druck- und
Verlagsgesellschaft. 1976.
Das Kirchspiel Grundhof, O. C. Nerong, nyere
omarbejde af Nie. Nielsen. Eget forlag 1957.
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Aabenraa rådhus.

Aabenraa rådhus 150 jubilæum
d. 28.10.1980
AF GEORG BUCHREITZ
Da man fejrede Aabenraa Rådhus’ 150 års
jubilæum, indbød byrådet til en middag,
hvor rektor G. Buchreitz holdt festtalen,
som gengives her.
Mine damer og herrer.
Det mest forbløffende ved opførelsen af
det rådhus, hvis 150-årsdag vi fejrer idag,
er den hurtighed, hvormed i sin tid sagen
gennemførtes.
Det er helt spændende at spekulere over,
hvor lang tid der vil gå, inden de konkurren
ceforslag, der nu er udstillede vedrørende
rådhusudvidelsen, forandres fra papir til ce
ment og sten.
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Men dengang - for 150 år siden - brugte
man ikke engang 4 år, skønt ansøgning og
tegninger i hin tid skulle vandre, som de også
skal idag, fra kontor til kontor, fra råd til
kancelli, fra kancelli til rentekammer, fra
rådhus til amtshus ad hele den lange bureau
kratiske stige. Alligevel tog det kun 4 år. Det
skal jeg om lidt komme ind på, men lige nu
vil jeg nøjes med at konstatere, at badeeta
blissementet Frederikslyst den 10. marts
1826 trådte i delvis likvidation, at det beslut
tedes nedrevet. Byens moderne flagskib gen
nem blot sex år blev sænket. Allerede 5.
april ansøgte magistraten det slesvig-holstenlauenborgske kancelli i København - om at

måtte benytte materialerne fra dette »sel
skabshus« Frederikslyst, Friederichslust til
opførelse af et nyt rådhus. Der var virkelig
fart i beslutningsprocessen.
Og byens styre - magistrat og de deputeredes kollegium - kan ellers ikke siges at
være hurtigløbere. Borgmesteren hed Ben
dix Schou, og han var en forsigtig mand;
han forhastede sig ikke.
Nu skal jeg fortælle om en sag, der løb
parallelt i tid med Frederikslyst, men i høje
ste grad i slow motion.
Den 18. juni 1822 fremsendtes til Apenrades magistrat en skrivelse fra statholder i
hertugdømmerne, generalfeltmarskal i den
danske hær, hans durchlauchtighed, landgrev Carl zu Hessen. Denne skrivelse var
fulgt af en hel håndfuld bilag, blandt andre
en skrivelse, der skulle være sendt allerede
året før. Det hele var en henstilling til, et
forslag om, i lighed med andre byer i hertug
dømmerne, at indrette »Armengärten«,
fattighaver, til brug for værdigt trængende
familier. Det var ideen i sagen, at man kun
ne anvende arealer, der ikke ellers var videre
velegnede, måske af dårlig bonitet, måske
ubekvemt beliggende, og der var især tænkt
på kartoffelavl, der netop i disse tider bredte
sig, fordi - som man sagde - kartoflen giver
rigt udbytte, selv på mindre god jord. Kar
toffelhaver kunne derfor være et værdifuldt
bidrag til mindrebemidledes føde vinteren
igennem. Man var også overbevist om, at ar
bejdet med jorden i fri luft ville være sund
hedsbefordrende og skabe en vis stabilitet i
de fattige familiers økonomi, og begrænse
mændenes »krogang«.
Dette var altså i 1822, men magistraten
lader sagen ligge. Den ligger i 3 år skønt
landgrevens udsending i sagen, landkommis
sær, justitsråd Otte besøger magistraten og
drøfter sagen med dem. Der sker stadig in
tet til sagens fremme.
I andre byer er man forlængst i gang med
denne - som det synes: lille og let overkom
melige - opgave. Det er jo en lidet bekoste

lig indretning, og de fleste steder har man
nok været enig med statholderskabet om, at
man tør forvente godt udbytte og megen
glæde af beskeden indsats. Slesvig by var
den første, og dens haveetablering blev mo
del for blandt andre: Itzehoe, Ærøskøbing,
Tønning, Friederichsstadt, Egernførde, Ha
derslev, Husum. Allerede i 1822 var flere
haver i fuldt flor. Men magistratsmedlem
merne i Aabenraa var endnu ikke kommet
op af stolene. Den var øjensynligt uinteres
seret eller direkte imod.
Der var ellers fattige nok. Der var over
100 familiefædre opnoteret på borgmeste
rens og provst Peter Paulsens lister over
personer, der var værd at hjælpe. De
100 personer var derved gjort understøttel
sesberettigede, men de fik faktisk ikke mere
end 15-16 rigsdaler årligt, for pengene skul
le jo komme ind ved frivillig skat, og ydel
serne fra giverne var knappe. I perioder var
der mere end 400 personer, der demon
strerede foran provstens bolig og foran borg
mesterens hus i Slotsgade. Der var sultne
børn imellem dem, men man havde ikke no
get at give dem. Og på magistratens indstil
ling til haverne gjorde det ikke noget ind
tryk. Og der skete stadig intet.
Men den 20. juni 1825 skrev statholder
skabet på Gottorp en alvorlig rykker til »den
kongelige magistrat i Aabenraa«: Magistra
ten »har in duplo og snarest at fremsende«
beretningen om det i havesagen skete og om
fremgangen deri. Nu er det en befaling til
embedsmanden, borgmesteren. Der var gået
3-4 år, uden at et målebånd var udspændt
eller en pæl slået i jorden til fremme af disse
Armengärten.
Men nu tager magistraten sig endelig sam
men - sådan da - for den skriver in duplo
en »Pligtig beretning fra byen Aabenraa ved
rørende indretning af og fremgang for den
til dyrkning af mark-gemyse for trængende
anviste jord«.
Det lyder jo godt, men der var ikke anvist
nogen jord. Man skriver - det er nok Schow
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selv - at durchlauchtigheden jo nok ved, at
Aabenraa by kun har såre lidt jordegods, og
at det, man har, i alt væsentligt er eng og
sump, lidet egnet til havebrug. Men man har
da med stor iver studeret durchlauchtighedens menneskevenlige og almennyttige ide
cg er overmåde villig til at efterkomme for
slaget, og man har da også fundet et egnet
og frugtbart stykke jord på 3 tønder land,
som man gerne ser anvendt til det patriarkal
ske formål. Byen har retten til at udnytte
jorden, men der står mange træer på arealet,
og disse træer tilhører - Kongen. Om land
greven på Gottorp har anet intrigen bag det
te, kan man jo ikke vide; men det er tydeligt,
at man søger at slippe udenom, måske endog
få omkostningerne kastet over på amtet, som
statsmagtens lokale repræsentant. Og man
har i alt fald fået afgørelsen udskudt, tvunget
statholderskabet til at forhandle med skov
væsenet, kancelliet, dettes rentekammer,
kongen selv; og landgrev Carl kan først sva
re i november 1828, og svaret lyder: Man
kan godt gå i gang med det af magistraten
udpegede areal, Galgebakken.
Slaget er tabt. Magistraten har nu ingen
udvej mere. Den kongelige magistrat kan
ikke sidde en kongelig ordre overhørig, og
man sætter da også landmåler Dietrichsen
i Løjt til at opmåle og udparcellere de
tre tønder land. Men samtidig nedsætter
magistraten en kommission af deputerede
borgere til at tage jorden oppe på toppen i
øjesyn. Og det gør de herrer Jürgen Moritz,
Habelien, Ahlmann, P. Davidsen, og de er
klærer enstemmigt, at de med landmålerens
rids i hænde har besigtiget arealet, hvorpå
der stadig står træer, som amtet skal fælde
og rydde, men som selv efter en sådan ryd
ning og en vis planering, »ikke er i en til
stand, der gør erhvervelse tillokkende«. Og
det vil koste byen »en ikke ubetydelig
sum«. De kloge borgermænd øjner samtidig
en chance: i et hjørne af arealet er der »et
lerbjerg«. Hvis det nu skilles ud, ville det
være nyttigt, for man savner altid 1er til
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brænding af teglsten.
Og nu vender magistraten skuden! Man
opgiver alle indvendinger, og 19. marts 1829
beder den statholderskabet om at måtte op
give de sanktionerede Galgebakkekobler og
i stedet anvende Hjelmkoblerne. Og det var
tydeligt nok dem, justitsråd Otte i sin tid
havde foretrukket, og for så vidt er alt godt;
men landgreven må atter sende hele sagen
op ad bureaukratiets himmelstige og tilbage
igen. Så han kan først svare - glad ved re
sultatet, ærgerlig over sendrægtigheden - 12.
juni 1830, lakonisk på ialt 6 linier: »Jeg ser
ingen hindring«.
Og på dette halvofficielle grundlag går
magistraten nu til biddet. De første fattige
rykker ind den 1. maj 1831. (I bind 2. af
byens historie står der 1. marts, men det må
være forfatteren, der er så meget havedyrker
selv, at han ved, at der på alle frøposer står:
»sås i marts-april når jorden er bekvem«.
Men end ikke dette har magistraten nået).
Og færdig er man heller ikke med veje og
stier, og i november 1833 afstår major og
toldforvalter Hansen det areal, der blev til
Hjelmhavernes 2. afdeling.
Han havde haft det i forpagtning og siges
at være glad for at slippe af med det.
Og skytterne klager øjensynligt ikke.
De fine borgere i lange skødefrakker med
fadermordere og silkehalstørklæde har nok
ikke klaget over at skulle have de fattige
og deres børn lige op ad skydebanen.
Hvorfor gik det så langsomt med den
lille havereform, og hvorfor så hurtigt med
Friederichslusts omdannelse til rådhus?
Hvis vi fantaserer os til et besøg på det
nye rådhus i dagene op imod jul 1830, vil vi
først bemærke os, at der kun tales højtysk.
Hvis vi går ud til Hjelmhaverne, vil vi næs
ten kun høre sønderjydsk.
På rådhuset er der kun een kvinde, politi
betjent Iplands kone, der skal sørge for
mad til eventuelle indsatte. Der er ikke no
gen på kontorerne. Den store sal står tom,
når der ikke er møde eller bal! For den store

Frederikslyst.

sal udlejes til borgerskabets fine baller. På
kontorerne så man næsten kun borgmesteren
og bykasseren. Og da byen kun talte op
imod 4000 indvånere, havde borgmesteren
med en vis rimelighed kunnet skrabe sig et
par yderligere funktioner til. Udover at væ
re borgmester - byens administrative leder
- var han også byfoged = byens politimes
ter og dommer - samt byskriver, bysekretær.
Når der var møde, var der fem magistrats
medlemmer og tolv deputerede borgere.
Borgmesteren udpeget af kongen, i praksis
af statholderen; og magistratens medlemmer,
der udpegedes af ham og magistraten selv.
Og magistraten udpegede de deputerede bor
gere, der var magistratens rådgivere. Der var
kun 24 mænd i Aabenraa, der var rige nok
til at kunne vælges.
Det synes meget aristokratisk, men i de
sidste år af 18. århundrede og endnu frem til
rådhusets opførelse var der dog mange humant-tænkende, patriarkalsk følende mænd

mellem de adelige og mellem de velbjærge
de borgere. Og der havde især i sidste halv
del af 1700-tallet været mange rige borgere,
der oprettede boligstiftelser for fattige gamle
og skolestiftelser for fattige drenge. Det var
denne ånd, der beherskede folk som A. P.
Bernstorff og Christian Reventlow ovre i
København. Landgreven selv var af denne
type. Han var tro mod sin ungdoms bonde
reformer og andre fremskridt, om end han
var ved at blive gammel.
I Aabenraa var der tre ledende personer,
borgmester Bendix Schow, provst Peter
Paulsen og fysikus (embedslæge) A. W.
Neuber. De var alle tre velstuderede
folk. Schow var en forsigtig person, mest
indstillet på de praktiske reformer. Og som
yngre borgmester havde han været en ypper
lig forhandler i forhold til besættelsens trop
per. Han iværksatte planerne om en nordsydgående gade gennem byen helt ud til lan
devejen, men den blev først færdig, da han
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havde overladt tøjlerne til sin søn. Han fik
næsten alle gader brolagt, og sammen med
provsten fik han kirkegården ved Nikolai op
hævet og en ny indrettet ved Kirkegårdsalle,
som man senere omdøbte til Forstalle. Den
gamle sagdes at være en ren svinesti.
Men var han ikke begyndt at blive tviv
lende i forhold til de humane reformer? Var
ikke fattigdom en Guds straf? Var ikke
fremgang og lykke en guddommelig udvæl
gelse? Hans ven provsten delte denne opfat
telse. Han så mange døgenigte og drukne
mænd mellem dem, der søgte fattighjælp.
Brændevinen var mangen fattigmands forlor
ne trøst. Den ægte trøst var at finde i kirken
under provstens prædikestol, og sin skæbne
måtte man bære i gudvelbehagelig ydmyghed.
Og Neuber, der var noget af en fantast, en
god portion af en habil digter, en idérig pro
jektmager af ubetvivlelig høj intelligens, hæl
dede til samme anskuelse. Mennesker skal
gøre og kan kun gøre Guds vilje, thi Gud
er almægtig og råder for rigdom og fattig
dom.
Det var altså et absolut skred i disse men
neskers og mange andre menneskers an
skuelser fra de unge dage. Deres ungdoms
livssyn prægedes af humanisme, patriotisme,
rationalisme. De var medlemmer af
Schleswig Holsteinische Patriotische Gesell
schaft. De var deres kongelige herres trofaste
undersåtter.
I ordet »patriotisk« lå, at man skulle tjene
sit patria - sit fædreland, men fædrelandet
var ikke i og for sig fødelandet. De sagde:
Patria ubi sum - mit fædreland er, hvor jeg
er. Og det tjener man, så ordet patriotisk i
betydning ligger tæt op af, hvad vi i vore da
ge kalder almennyttigt. Og disse folk vil tje
ne den danske konges lande, fra Grønlands
isbjerge, Nordkaps fjelde til Elbens brede
strøm. Det er deres fædreland. Man kan sige,
at deres patriotisme, deres nationalisme er
dynastisk bestemt, klæbet til deres regerende
fyrste.
De tre folk, som jeg her taler om - juris
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ten, teologen og medicineren-vaklede i den
ne tro, og deres næste generation skiftede an
skuelser. Men tvivlere var de allerede blevet.
De havde utvivlsomt læst og hørt om den
skotske professor Adam Smith, der prædike
de, at enhver er sin egen lykkes smed. Hans
liberale bog »Nationernes Velstand« var
medstrøms den industrialisering, der slog
patriarkalismen ud, og sådanne følelser har
nok været med til at tære på mangel på god
vilje i forhold til haveprojektet. Ideen ville
have været vand på deres ungdoms mølle,
men nu var de ved at være gamle.
Man dyrkede de mere borgerlige dyder,
det vil sige borgerlig dygtighed til fremme af
egen og rigets velstand. De har vel nok ikke
hørt om den brutalitet, hvormed man i Eng
land i disse år tvang halvvoksne drenge ned
i mørke, fugtige, kolde, undertiden giftige
kulminer som trækdyr for tunge vogne. Men
helt op i denne tid holdtes der i Aabenraa
licitation over forældreløse drenge - en slags
omvendt auktion: Hvem vil tage imod denne
dreng som arbejdsdrenge i så og så lang tid
med seng, mad, arbejde for den laveste pris.
Den humane indstilling til hoveribønder
og livegne og den patriarkalske følelse for
fattige og syge veg - forsvandt ikke, men veg
- for en beundring for the selfmade man. In
dustriens nye matadorer blev - ikke så meget
i Sønderjylland som syd- og nordfor - fabri
kanter og storkøbmænd.
Det var for denne nye klasse i samfundet,
at Neuber fik rejst sit badepalads på Linds
nakke. Byen var ikke fattig, skønt der var
mange fattige, flere end der var arbejde til.
Men det var ikke Neubers sag, ikke hans
publikum. Han ville lokke industriens første
matadorer, indenbys og udenbys, indenlands
og udenlands; og ved at tilbyde dem et ele
gant selskabshus i kanten af en skov og ved
en åben strand, mente han, at det kunne bli
ve en europæisk sensation. Badning var ved
at blive mode, og allerede, da han havde væ
ret i byen i to år, rejste han de første to ba
dehuse i yderste ende af havnen. Det var i

1813 - kongerigets økonomiske ulykkesår og der kom flere badehuse til i 1818, og i
1820 rejstes så Friederichslust, Frederikslyst.
Et vældigt selskabshus med balsal og musik
estrade, skønt møblerede mindre rum til kort
spil og andet tidsfordriv. Salen gik op gen
nem to etager; der var engelsk have foran
huset ned mod fjorden og opad mod Jørgensgård skov. Der var fristende, romantiske
spadserestier. Her skulle rige og dygtige mø
des og hvile ud til nye ideer og ny fortjene
ste, og her skulle de i lukkede kabiner bade
i koldt eller varmt vand, eventuelt tage
svovlbade; her skulle de køre i kareter på tur
i den romantiske egn, sejle på fjordens blå
nende vand, gå på jagt, og her skulle ved
stemningsfulde bålfester og omkring punche
bollen de unge frøkener præsenteres på ægte
skabsmarkedet. Fint skulle det være, og det
var det. Men det endte skidt.
Som jeg indledningsvis sagde, gik hele
herligheden nemlig rabundus; og 10. marts
1826 - altså lige før en kommende badesæ
son beseglede en generalforsamling, at der
skulle likvideres. Hans kongelige majestæt
Frederik VI havde sat penge i foretagen
det, statholderen ligeså, og andre notabilite
ter, magistratsmedlemmer, de deputerede
borgere og andre borgere; egentlig havde
hele den dominerende kreds i byen penge i
klemme. Provsten var vistnok ikke med, men
det hed sig, at han fik mindre ind i fattigskat.
Den 10. marts 1826 bestemmes likvida
tionen og den 5. april skriver magistraten
til kancelliet i København og beder om god
kendelse af, at man så at sige flytter Frede
rikslyst op på Storegade og placerer palæet
på rådhusets plads.
Det gamle rådhus skildres som faldefærfærdigt. Man må holde møderne i borgmes
terens hus. Rådhuset var virkelig også gam
melt; men helt så ubrugeligt som det skil
dres, var det måske ikke. Alligevel var det
ikke en helt urimelig tanke at benytte en gi
ven lejlighed til at forny det. Det var opført
efter branden i 1610. Kancelliet har nok un

dret sig over, at man havde råd til at bygge
nyt rådhus; for år efter år havde man bekla
get sin nød og sin elendige økonomi, og det
var såmænd ikke uden grund. 66 skibe fra
Aabenraa blev under Napoleonkrigene be
slaglagt i fremmede havne, og besættelses
tropperne havde krævet proviant og indkvar
tering. Det havde været dyrt. Og nu havde
man pludselig råd til at bygge nyt rådhus.
Man kunne nok gøre det billigt ved genbrug
af byggematerialer, tegl, bjælker, vinduer,
og derved kunne andelshaverne i bade-even
tyret redde deres penge eller dog en del af
dem. Og derfor skulle der handles hurtigt, og
det blev der.

*
Og så er det, at jeg beder sammenlignet:
Hjelmhaverne er under behandling fra
1821-1833 og kostede kun en slik = 12 år.
Rådhusets opførelse tog fra beslutningen
på Frederikslyst til 28. oktober 1830 - med
alle bureaukratiske mellemled kun små 5 år.
Rådhuset kan altså holde 150 års jubi
læum 1980, Hjelmhaverne først i 1981.
Det dejlige rådhus, vi fik og har, er altså
blevet til i en atmosfære, der ikke er helt
uangribelig. Også set med tilblivelses
tidens øjne! Der er ikke tale om noget
kriminelt. Det var hæderlige folk, der stod
for hele affæren, men den var ikke helt fri
for egennytte. Det skal noteres, at materia
lerne fra Frederikslyst er vurderet rimeligt,
men der var jo nogle mænd, der siden kom
til at bidrage i skat, til lettelse for dem, der,
som det gik, ikke tabte alt, hvad de havde
sat i badehusene. Og dette var altså nok no
get mere end blot anledningen til byggeriet.
Og i 1832 gentager de deputerede, hvad
de havde sagt før 1826, men ikke sagde i
perioden 1826-1830. De deputerede udtalte
i 1832 ordret: »Hvilken by kan i forhold til
sin størrelse fremvise større sår, slået af kri
gen. Mistede vi ikke mere end halvdelen af
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vore skibe, altså den betydeligste del af vor
formue? Måtte vi ikke dengang ligesom se
nere, da fremmede tropper viste sig her, af
holde samme indkvarteringsbyrde som de
langt større byer Flensborg og Haderslev,
ja som regel endda langt større, fordi der
gerne afholdtes rastdag her, og måtte vi ikke
præstere lige så mange kørsler?«
Det er så sandt, så sandt, men havde ikke
været mindre sandt, om det var blevet sagt
ved indvielsen 28. oktober 1830.
Omvendt må man sige, at man bør glæde
sig over, at det blev et smukt hus - efter
C. F. Hansens revision af tegningerne, om
hyggeligt opført af bygmester Peter Callesen,
og det har tjent sit formål til den dag i dag,
og på vort lokale plan tjent byen vel, om
det end sent blev den brede befolknings
bedste advokat.
Det blev rejst før demokratiet blev styre
form, men netop samme år - 1830 - ud
sendte Uwe Jens Lornsen det skrift, der
blev det første stridens tegn, og endnu i
30’erne indførtes de rådgivende stænderfor
samlinger. - Den første spæde begyndelse til
demokrati.
Men i alle årene, helt op til 1920 blev råd
husets sprog ved at være tysk, og i alle årene
op til 1920 blev borgmesteren ved at være
en embedsmand, ikke nogen folkevalgt per
son, først en kongelig udnævnt, siden en
prøjsisk udnævnt.
Og allerede i de første år begyndte en
strid mellem borgerne her som andetsteds i
hertugdømmerne om forfatningen og om det
nationale. Her som andetsteds voksede en ny
nationalfølelse frem - og det blev den, der
afløste - pø om pø - den dynastiske patrio
tisme. Det er en folkelig fædrelandsfølelse,
bundet til det folkelige fællesskab og ikke til
regentens person. Ja, faktisk voksede der i
denne tid i vor egn af kongens lande hele to
fædrelandsfølelser frem. Foruden den dan
ske også en slesvig-holstensk. Så usikre
var folk, at begge parter - den danske
og den slesvig-holstenske - brugte dynasti
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ske argumenter. Frederik Fischer var så
dansk som nogen, men helstatsmand, fordi
han måtte bekæmpe slesvig-holstenismen,
der jo efterhånden blev augustenborgianisme, fordi også slesvig-holstenerne måtte bru
ge de dynastiske argumenter. Og Frederik
Fischer gik allerede i 1839 ind i denne kamp.
Og han forstod så meget af striden, at han
ville tale og skrive dansk - det allerførste
led i den folkelige fædrelandsfølelse. Han
brugte byens navn på dansk - stavet med
to gange to a’er - Aabenraa - (Det er i
parentes sagt derfor, at jeg er modstander af
bolle-å i vor bys navn).
Disse kampe blev forholdene på rådhuset
præget af, men sproget vedblev altså at være
det tyske - for der var jo ikke noget slesvigholstensk sprog!
Alt det har rådhuset oplevet. Mellem de
slesvigske krige havde byen en dansksindet
borgmester - Lunn hed han - og han skrev
Aabenraa, men efter 1864 fik byen ty
ske, prøjsiske, men ikke slesvig-holstenske
borgmestre. Hverken den danske eller den
slesvig-holstenske fædrelandsfølelse fik lov
at råde. Nu var det jernnævernes dynastiske
tid, helt til 1920.
Og nu skal jeg slutte!
Da borgmester Camma Larsen-Ledet for
nogen tid siden satte mig til at studere på
disse sager i anledning af jubilæet, var det
mig en glæde, at der omtrent samtidig med,
at rådhuset blev bygget - med balsal for bor
gerskabet! også indrettedes 79 små nytteha
ver for hæderligt trængende familier.
Rådhuset blev rejst, før demokratiet var
født, men dog i en tid, da der var mænd, der
tænkte, følte og handlede human-socialt. Hi
storisk set blev det rejst i skæbneåret, da fol
ket begyndte at dele sig efter nye synspunk
ter både politisk og nationalt.
Det er i dag - som før sagt og med glæde
gentaget -, på det lokale plan den brede be
folknings bedste advokat.
Må jer foreslå et leve for rådhusets frem
tid i denne ånd.

Det er svært at opnå enighed om tydningen af denne runetekst på hovedskallen fra Ribe.

Er Hötyr et Odins-navn?
AF HARRY ANDERSEN

Den 24. juli 1973 fandt man i forbindelse
med en udgravning under Ribe Kunstmu
seum et stykke af en hjerneskal med ind
ridsede runer.
Dengang analyserede dr. phil. Erik Moltke
runeindskriften (Sønderjysk Månedsskrift
1973, side 377), men han lod den endelige
tydning stå åben.
Siden har man arbejdet videre med tolk

ningen, og i Sønderjysk Månedsskrift 1980,
side 276, fremlagde professor Niels Åge
Nielsen sin teori.
Imidlertid er dr. phil. Harry Andersen,
København, uenig, og han er kommet til
det resultat, at man faktisk står på bar
bund - runeindskriften på hjerneskallen
fra Ribe er den dag i dag en uløst gåde for
videnskaben.
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muligvis = bryti (sp. 638). Men dette
ekempel tæller ikke, da biruti ganske gi
vet er ristet for briuti.2
Et hu- kan udmærket læses hö- — høj
(adjektiv). Se GG § 107. Adjektivet er ikke
overleveret i gammeldansk, men er bevid
net af komparative høræ = højere.3 Jeg
foretrækker altså Erik Moltkes Hydyr.
Bedre er måske HödiüR ’højdyr’.
Formen HotiuR (p. 277 og 279) er hver
Niels Åge Nielsens afhandling »Var Ribe ken fugl eller fisk. Den er en sammenblan
runeskal en amulet?« (her i tidsskriftet ding af translitteration og transskription.
1980 p. 276 ff.) indeholder flere ting, der Efter N. Å. N.s opfattelse - der er urigtig
højst sandsynligt ødelægger hans tolk - skal den læses HôtÿR. Andet led er =
nings-forsøg.
oldnordisk tyr gud. En form tÿ er ikke
Erik Moltkes translitteration er: ulfuR overleveret i gammeldansk - men det behø
AukujoinAukHutiuR hiAlbburis / uij)R / ver måske ikke at udelukke at den kunne
|)AimAuiArkiAuktuir / kuniG [hul] buur have eksisteret i ældre tid.
Det undrer mig at N. Å. N. ikke har
(se hans bog »Runerne i Danmark og deres
oprindelse« (1976) p. 121).'
anført nogle Odinsnavne, f.eks. Fimbultyr
Om det tredje navn HutiuR skriver (Eedda-digtet »Vçluspâ« strofe 6), GautaN.Å.N.: »det følgende navn må læses Ho- tÿr, Hangatyr, Hroptatÿr og Val tyr (i
tiuR, svarende til en evt. oldnord, form »Håleygjatal« strofe 15). Det ville være
Hôtÿr, dansk Højtyr, den høje gud. Dette smukke paralleller til det formodede Hômå da nok antages at være et tilnavn til tyR. Odin kaldes for ’den høje’, sml. med
Odin. Det er ganske vist ikke overleveret edda-digtet »Håvamål« = »den højes tale«.
andetsteds, men man kender i forvejen 169
Det første navn ulfuR med -R og ikke
tilnavne til Odin i oldnordisk, hvorimellem -r volder meget store vanskeligheder. N. Å.
også forekommer adjektivet hô- høj- som N. skriver: »Det første navn: ulfuR må nok
forled« (p. 277). Formen HotiuR anføres gengives ved UlfuR, dansk Ulver, en afled
også p. 280. Jeg kender ikke et H6- som ning af ulv med et suffiks oldnordisk -ûr-«
forled til et Odinsnavn.
(p. 277). En navneform UlfuR kan nok
Andet led -tiuR kan ikke læses -tyr, da føre til dansk Giver; men det svarer til
det er i strid med reglerne for runeortogra- gammeldansk Gifar (oldnordisk Glfarr).
fien. Et y skal ristes med u (se DR sp. 977). Navnet minder om de oldnordiske navne
Leddet -tiuR kan læses diüR som Erik Gizurr og Qzurr (runedansk qsur)J Et
Moltke gør. Man kan sammenligne med navn dannet med et suffiks -ur- er meget
200 Ørsted, der har tiur = diür (gammel
dansk diur dyr). Om iu se DR sp. 978.
2. DR henviser til GG I (1928) p. 329 f., og 408
Måske vil N. Å. N. påberåbe sig formen
(= §§ 179, 3 og 222, 1). Det samme i anden
udgave (195) p. 345, 425. Se også GG VI
biruti for det normale briuti på 81 Skern
(1971) § 621 (= p. 26).
2. Det hedder i DR’s glossar under briuta:
3. Se GG § 107 (= P p. 176) og 534, 8 (= IV
(1962) p. 133).
4.
Se om disse navne min afhandling »Navnet
1. Med henvisning til hans afhandling »Et ma
Asser og beslægtede navne« (»Arkiv för nor
kabert runebrev« (her i tidsskriftet 1973 p.
disk filologi« 80 (1965) p. 200 ff.).
337-392).

Der er brugt følgende forkortelser: DR =
»Danmarks runeindskrifter« ved Lis Ja
cobsen og Erik Moltke under medvirkning
af Anders Bæksted og Karl Martin Niel
sen. Text (1942). GG = Johs. BrøndumNielsen »Gammeldansk Grammatik« I ff.
(1928 ff.).
Runeformer er gengivet med spærret
skrift.
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mærkeligt: «//(ældre wulf-) + ur. Kan det
tænkes at ulfuR er ristet for ulfR - en
form der findes i runedansk?
Forbindelsen tuirkuniu (Erik Moltkes
kuniG læses kuniu) transskriberes
dwærggunju. Ordet tuirk - hvis det da er
et ord - skal læses med e og ikke med æ.
Ordet dværg, oldnordisk dvergr, har oprin
deligt e.5 N. Å. N. har ladet sig narre af
den nudanske form dværg med œ (Zë). Vi
har en modsætning mellem uiarki med
digraf ia i wærki og tuirk med e. N. Å. N.
omtaler assonans mellem wærki og dwærg
{-ær-: -ær-) p. 280. Vi har ær-: -er-. Han
nævner også muligheden af assonans mel
lem UlfuR og HotiuR (-uR: -uR). Det er jo
umuligt, da -tiuR efter hans opfattelse
skal læses -tÿR. Her møder vi den sammen
blanding, som jeg har gjort opmærksom på.
Jeg har meget svært ved at forsone mig
med en form gunju, dativ af en jön-stamme
gunja. Den rette form er gynnja med om
lyd (sml. med brynja L *brunjori). En pa
rallel til gunnr: gynnja vil det vist være
umuligt at opdrive.
Efter N. Å. N. er de tre navne tre syno
nymer. Tilsammen udgør de et synonym til
ordet hjælp, ristet hialb. Da UlfuR som
Odinsnavn er mer end tvivlsomt, og da
Højtyr er likvideret, er treenigheden ude
af verden. Kun navnet Odin er i orden.
Mon ikke vi har tre forskellige navne for
bundet med Auk?
N. Å. N. opererer med et ukendt navn
Burr med dativ buri. Det må sikkert afskri
ves. Han gør ikke noget ud af buur med
-uu-, indskriftens sidste ord. Da indskrif
terne ikke anvender dobbeltskrivning af
5. I den oldnordiske ortografi dækker e såvel
oprindeligt e som æ (opstået af a ved /-omlyd).

vokal til betegnelse af lydlængde (se DRs
glossar under RoulfR sp. 700 og artiklen
ortografi sp. 896), må buur læses böur
svarende til 190 Helnæs rhuulfR =
RöulvR. Et böur kan jeg ikke stille noget
op med.
Erik Moltke skriver i »Runerne i Dan
mark og deres oprindelse« (1976), at man
har foreslået at »opfatte de tre gudenavne
som et afsluttet hele og ’hialp’ som et sub
stantiv knyttet til navnet Buris (i genitiv);6
det samme navn skulle da afslutte indskrif
ten. Men også med denne læsning bliver
tuirkuniG en uløst gåde« (p. 121). [N. Å.
N., se note 3 p. 128: Niels Åge Nielsen,
skriftligt].
Erik Moltke skriver i sin bog at runeind
skriften på Ribe hjerneskal er gådefuld,
meget gådefuld (p. 287). Det må man give
ham ret i. Videre skriver han: »Borehullet,
der er boret før indristningen af runerne,
taler for amuletteorien, selv om det måske
også kunne være af betydning at skjule et
brev på sig« (p. 287 f.).
Efter min opfattelse har Niels Åge Nielsen
ved sin tolkning af runeindskriften på Ribe
hjerneskal ført forskningen på afveje. Der
er - desværre - en række grove fejl i hans
behandling af den såre vanskelige ind
skrift. Jeg har intet forslag til en forbedret
tolkning. En nærmere diskussion af det po
stulerede versemål (ljôôahâttr) er overflø
dig.

6. Her er noget, der ikke stemmer. En genitiv
Buris kan ikke føre til en nominativ Burr
med en stavelse (men til en form BuriR). N.
Å. N. opløser buris i buri is, hvor is = es
er: »hjælp for Bur er« (p. 277). Formen bu ri
skal være dativ.
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Sønderjyske skippere på Ishavs
fart før år 1700
AF H. V. GREGERSEN

Museumsinspektøren i Tromsø, danskeren
Povl Simonsen, har i »Sønderjysk Måneds
skrift« 1980, s. 383-387 (samt i »Nordsles
vigske Museer«, bd. 7, 1980) ved sin offent
liggørelse af nogle klippeindskrifter på øen
Anikief kastet et interessant lys ind over
sønderjyske skipperes ophold på Ishavs
kysten i årene før den Store Nordiske Krig.
Da jeg selv har beskæftiget mig med
sejladsen på denne kyst (»Bidrag til Aaben
raas økonomiske Historie indtil ca. 1730«
i »Sønderjyske Årbøger« 1949, spec. s. 6667), er det mig muligt at korrigere læsningen
af et par af indskrifterne, således som den
foreligger fra historikeren B. Koschichkin i
Murmansk.
Efter hvad man kan læse ud af licentregistrene fra Åbenrå havn (d.v.s. havnetolds
regnskaber, der findes i Åbenrå amtsregn
skaber i Rigsarkivet), var Hinrich Freilesen
den første åbenråer, der besejlede Ishavs
kysten. Han forlod sin hjembys havn den
25. marts 1692 med kurs mod Rusland,
d.v.s. Kola-halvøen og Finmarkens kyst. Ved
en enkelt lejlighed nævnes mere præcist:
»Fischer Eyland und Lapland«, og Fischer
Eyland har nok været skippernes navn på
øen Anikief. Når skippere fra sønderjyske
havne sejlede så langt nordpå, hang det sam
men med, at der her var frihandel, mens
Bergen og Trondheim siden 1591 havde mo
nopol på handelen på den nordnorske kyst
op til Vardøhus.
Først den 24. oktober vendte Hinrich
Freilesen tilbage til Åbenrå, men det er be
tegnende, at den sidste havn, han havde væ
ret i, var Flensborg. Som så mange andre af
sin hjembys skippere har han således sejlet
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for flensborgsk regning.
Den 1. september 1695 skete det første
gang, at et Åbenrå-fartøj bragte en ladning
fra den russiske Ishavs-kyst direkte til hjem
byen. Det var ført af skipper Hans Brodersen, og der kan ikke være tvivl om, at det er
hans navn, der er blevet læst som »Hans
Robersen von Apenrade« sammen med års
tallene 1694, 1695 og 1698.
En sådan langfart var økonomisk set et
risikabelt foretagende. Skipper Frelle Chri
stensen, ligeledes fra Åbenrå, var den 12.
august 1697 og den 24. august 1698 vendt
hjem fra det fjerne nord med gode ladnin
ger, men den 12. august 1699 kom han til
bage uden last, da der, som det nævnes, in
gen fisk var at få deroppe. Han lod sig dog
ikke afskrække, eftersom han i de følgende
år (6. sept. 1700 og 20. sept. 1701) atter
bragte varer hjem fra Fischer Eyland. Under
pkt. 7 har Simonsen meddelt en »Christen
sen 1600«. Hvis det er Frelle Christensen fra
Åbenrå, må årstallet være læst forkert, f.eks.
ikke 1600, men 1699.
En nøje gennemgang af de flensborgske
licentregnskaber vil kunne oplyse mere om
denne side af sønderjysk fragtfart, og det er
tænkeligt, at man her vil kunne genfinde
navnestoffet fra Sønderborg og Rinkenæs.
Åbenråerne opgav umiddelbart efter 1700
at besejle denne fjerne kyst til fordel for han
delen på England og Frankrig. Importen af
engelsk salt fra Liverpool blev hovedsagen,
og det var med et af de åbenråske saltskibe,
at urmagerfamilien Green i 1740’erne kom
til Åbenrå (Sønderjysk Månedsskrift« 1963,
s. 197-199) - men det er noget ganske
andet!

Boganmeldelser
» Egernførde bys historie«
Redigeret af Harald Jørgensen, O. M. Olesen og Frants Thygesen, udgivet af Studieafde
lingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 300 sider. III. Forudbest.pris til 15. fan.
1981 90 kr., derefter 130 kr.

Bogen om Ekernførde bys historie gør et
behageligt indtryk allerede med det lysende
blå omslag. Men titlen rejser et problem.
Hvorfor skal Ekernførde nu staves med g?
Der burde i hvert fald være en begrundelse
med.
Den tyske stavemåde har Eckernförde.
Danske historiebøger skifter mellem Ekern
førde og Eckernførde. Trap, Slesvig 1864,
har stavet navnet uden c, Sønderjyllands hi
storie, Sønderjyske Arbøger og Grænsevag
ten ligeledes. Danmarks Riges Historie holdt
på Egernfjord, men det var en misforståelse.
Første led betyder ganske vist egern, men
andet led betyder ikke fjord; -førde kommer
af et plattysk ord, svarende til det højtyske
furt, der betyder vadested, her sigtende til
overgangen over Vindeby Nors udløb i
Ekernførde bugt.
Nudansk ordbog, hvis navnestof er redi
geret af professor Kristian Hald, har Eckern
førde. I ordbogens nøgleoplysninger er an
givet, at navneartiklerne bringer den autori
serede stavemåde. Da alle andre sydslesvig
ske stednavne er bragt i den danske form,
kan der ikke sigtes til den af tyskerne auto
riserede stavemåde, hvilket for resten også
udelukkes af det danske ø. På dansk burde
man nu nok sløjfe c, men bevare k, som er
den oprindelige danske form, der har over
levet i de tyske omgivelser. Valdemars jordebog skrev 1231 Ykærnæburgh, og byen
har ikke gjort udviklingen med fra k til g.
Principielt bør vi anvende danske navne
former i Sydslesvig, hvor de findes, men vi
må afholde os fra en opdanskning, der ikke
har rod i udviklingen. Vi vil jo heller ikke
tilbageføre Købmagergade til Kødmanger-

gade eller Slagtergade, selv om udviklingen
har forvansket det oprindelige indhold til
ukendelighed. Eller ændre Middelfart til
Midterfar eller Midterfart (det mellemste
overfartssted).
Efter disse mere principielle betragtninger
over et stadig aktuelt emne kan vi næsten
kun rose bogen. Der kan skrives digre vær
ker om snart sagt enhver by, men sådanne
henvender sig kun til et mindretal af læsere.
»Egernførde bys historie« derimod henven
der sig til et bredt publikum.
Læseren uden forudsætninger skal nok ik
ke begynde forfra, men læse kapitlerne i den
rækkefølge, man interesserer sig for emner
ne. Er man især politisk interesseret, kan
man passende begynde at læse bogen bagfra,
med det kapitel, der beskedent hedder »Træk
af Egernførdes udvikling siden 1914«.
De ældre vil endnu huske dønningerne ef
ter to taler i Ekernførde 1933, af henholds
vis pastor Peperkorn og byens borgmester
1931-33, Wilhelm Sievers, der forkyndte, at
»vi må klart og iskoldt sige danskerne, hvad
vi vil. Vi vil have Nordslesvig igen!« De na
zistiske trusler fremkaldte på dansk side
dannelsen af Det unge Grænseværn. Men
endnu i dag hører vi ekko fra den tid. Byens
borgmester fra 1952 til 1967, Werner
Schmidt (født i Haderslev), nu kendt som
formand for det slesvig-holstenske hjem
stavnsforbund og skarp kritiker af de danske,
der betoner det slesvigske i stedet for at
slutte op om det slesvig-holstenske, var i sin
tid meget ivrig Hitler-tilhænger. Det samme
var Helmut Lemke, fra 1933 borgmester i
Ekernførde og nu formand for Landdagen i
Kiel. Det er virkelig interessant at studere
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borgmesterlisten i Ekernførde, når man tager
baggrunden med.
Ekernførde ligger på den gamle dansk
tyske sproggrænse, men møder ikke des min
dre med over 500 danske stemmer og 280
elever i den danske skole. Det er værd at læ
se om danskhedens skiftende styrke i dette
gamle grænseområde.
Omskiftelserne på et andet område skil
dres i Jørgen greve Ahlefeldt-Laurvigs skil
dring af Godske Ahlefeldts stiftelse, der efter
hans testamente fra 1534 blev oprettet til
gavn for fattigfolk fra Ekernførde by. Det
blev en rig stiftelse, blandt andet takket være
et medlem af slægten, der i 1440 var blevet
myrdet på kirkegården i Gram. Erstatningen
gik til et kapel i Fruekirke i Haderslev, men
efter Reformationen overgivet til Godskes
fattighus i Ekernførde. I 1897 ændredes fun
datsen, så formålet i første række skulle være
at understøtte trængende, som på et eller an
det tidspunkt havde tjent et medlem af slæg
ten Ahlefeldt. I dag derimod går renterne
fortrinsvis til familiens egne medlemmer, un
ge under uddannelse eller ældre, der er ble
vet ramt af de store omvæltninger. Et stykke
socialhistorie i den adelige ramme.
Samme forfatter har skrevet om den be
rømte Ekernførde fajance, Anne J. Christian
sen har skildet Ekernførdes billedskærere,
endvidere kirkerne i Ekernførde og Borby,
højesteretsdommer Frants Thygesen har be
skrevet vekselvirkningen mellem byens rets
historie og fortyskningen, og professor Kri
stian Hald har sorteret egnens stednavne ef
ter national placering. Endelig har dr. Ole
Harck skrevet om Ekernførdes oprindelse
og dr. Harald Jørgensen om købstadens vi
dere historie.
Stednavne rummer ofte kulturhistorie.
Ekernførde har et morsomt eksempel i Kakabellenweg, der er opkaldt efter Kakabellebækken, byens vigtigste vandledning i gamle
dage, der igen havde navnemæssig og forsy
ningsmæssig forbindelse med Kakebille, nav
net på en stærk ølsort, der bryggedes i Ekern
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førde, og som f.eks. Christian II nød i sit
fangenskab på Sønderborg slot (se side 42,
143, 144, 165 og 169). Det er således for
kert, når Erik Kjersgaard i sin herlige bog
om »Mad og øl i Danmarks middelalder«
henlægger brygningen af det berømte øl til
Holsten.
Anmelderen har læst bogen med interesse
fra først til sidst, men har måttet finde et
ordentligt bykort frem til støtte for læsnin
gen. Det findes ikke i bogen. Og når bogens
forfattere er uenige om et så vigtigt problem
som Ekernførdes udgangspunkt, borgen
Ykærnæburgs beliggenhed, burde det på en
eller anden måde være markeret.
Der er nok enighed om, at den lå på
nordsiden af udløbet fra Vindeby nor, i Bor
by (borgby), men Ole Harck placerer den
ved Borgvold (gaden Burgwall) og afliver
side 18-19 den teori, Vilhelm la Cour ar
gumenterede for i Sønderjysk Månedsskrift
i septemberheftet 1971, hvorefter den skulle
have ligget ved Borby kirke. Side 149 har
Harald Jørgensen ikke opdaget eller ikke til
sluttet sig Harcks synspunkt, men skriver
frejdigt, at den ældste borg lå ved Borby
kirke og anbringer et senere holstensk anlæg
ved Borgvold (udførligere beskrevet side
141). Endelig skriver Frants Thygesen mere
ubestemt side 115 blot, at den gamle borg
lå nord for indløbet til Vindeby nor, men
mistede sin betydning overfor angreb sydfra,
senest da de holstenske grever fik dette hjør
ne af Sønderjylland i hænde.
Forfatterne behøver naturligvis ikke at
være enige om løsningen af problemet, men
når der er uenighed, bør redaktionen sørge
for, at synspunkterne og argumentationerne
konfronteres.
Lader vi detajlindvendingerne ligge, står
vi imidlertid overfor en byhistorie, der i til
rettelæggelse og tilgængelighed kan være et
mønster for andre, der søger at interessere
et bredere publikum for deres by.
Bjørn Svensson.

Et hus i Haderslev

Slotsgade 20 gennem 400 år, udgivet af Fredningsstyrelsen og Haderslev Museum 1980.
110 sider + grundplaner. 111. Indb. Engelsk resumé. Pris 120,- kr. incl moms. Ved bestil
ling før 1. februar 1981 er prisen 85kr. incl. moms.
Blandt dette års rige høst af lokalhistorisk
litteratur indtager bogen om Slotsgade 20 en
fornem plads. Lad det være sagt straks, at
bogen er en lækker ting at få i hånden: godt
format, god indbinding, smukt tryk og man
ge dejlige billeder, hvoriblandt N. Elswings
farvebilleder især skal fremhæves. Trods et
begrænset oplag har prisen, ved hjælp af til
skud fra mange offentlige fonds og institu
tioner, kunnet holdes på et rimeligt niveau.
Adskillige gåder bliver løst eller bragt nær
deres løsning i denne bog. Det begynder al
lerede i Henrik Fangels første afsnit: Huset
og gaden, hvor Haderslevhus’ beliggenhed
nu er så nær løsningen, som det kan komme
uden flere arkæologiske undersøgelser. Også
anvendelsen af Slotsgrunden efter slottets
nedrivning kan der nu gøres rede for. Hen
rik Skiferdækker får nr. 20 og bygger sit
gavlhus på grunden, og også de følgende
ejere af huset haves der rede på.
Arkitekterne Peter Hee og Carsten Rønnow gør rede for bygningshistorien og re
staureringen. Størst interesse har formentlig
skildringen af den ældste grundplan, hvor
man ser, hvordan standspersoner dengang
boede både her og i mange andre byer.
Disse to afsnit kan sikkert fastholde deres
læsere fra først til sidst. Det er lokalhistorie
i god forstand. Det kan det næste afsnit: Ma
leriernes konservering. Analyser og metoder,
derimod ikke. Det er skrevet af lederen af
Nationalmuseets farvekonserveringsanstalt
Ole Alkærsig og er en typisk institutionsrap
port med fremmedord, interne tekniske ud
tryk og lange navngivne redegørelser for,
hvordan man har båret sig ad ved et bestemt
arbejde. Egentlig er det synd, at man må
sige, at denne redegørelse ikke burde være
medtaget, for karakteristisk for danske kon
servatorværksteder har hidtil været, at de
krampagtigt vogtede over deres metoder som

kostbare fiduser. Abenhjertigheden her kan
kun hilses med glæde. Men vi kommer vel
så langt engang, at kommunikationen kolle
ger imellem kan trives uden at tynge en in
teressant redegørelse unødigt. I og for sig
skulle det ikke være umuligt at give den al
ment interesserede læser et indblik i dette
vigtige arbejde, men Alkærsigs artikel gør
ikke noget forsøg derpå.
Bogens vigtigste afsnit er det sidste af Sys
Hartmann: Husets dekoration, en tolkning af
en ualmindelig udsmykning. For der venter
man svar på alle de spørgsmål, som billeder
ne af den flotte udsmykning har vakt. Hvor
når er de fra? Hvem har malet dem? Og
hvem havde råd til at betale dem?
Heldigt, at dette afsnit hører til de vellyk
kede, for Sys Hartmann kommer langt i ret
ning af at besvare disse spørgsmål. En lille
perle er tolkningen af søslaget på det ene
billede. Vi ved nu hvor det foregik og hvor
når, og at en vigtig person om bord skrev
nogle dagbøger, som er bevaret. Løsningen
skal ikke røbes her.
Men en ulempe, der gælder hele bogen,
gør sig også gældende her. De billeder, der
bringes er ikke nummererede. Teksten kan
altså ikke præcist henvise til det billede, der
er tale om, og man må selv forsøge at finde
det efter hukommelsen. På planerne er de
enkelte værelser nummererede, men Sys
Hartmann har næsten ingen numre, hverken
på billeder eller værelser, og så kan det være
usikkert nok at holde rede på, hvad der tales
om.
Men som allerede sagt er bogens sidste af
snit interessant og udmærket og kommer og
så nær til at afsløre, hvem der er mester for
billederne. Sys Hartmann bevæger sig med
omtanke og forsigtighed blandt de forelig
gende muligheder og kan ikke, med de op
lysninger, der foreligger, nå til et sikkert re27

sultat. Men det er netop interessant historisk
læsning, hvor det ikke er færdigpakkede
sandheder, der serveres, men hvor læseren
er med i forsøget på at nå dem.

Bogen kan varmt anbefales til enhver lokalhistorisk interesseret.
Hans Neumann

»Småglimt fra Hellevad sogn«
95 sider, privattryk. Af Peter Hansen med flere.

Der er før skrevet om Hellevad sogn. Frode
Gribsvad har en beretning, der også omfat
ter annekssognet Egvad, Morten Kamphove
ner har i »Møllens Røst« skrevet om Helle
vad vandmølle, og H. V. Gregersen har i
bogen »Niels Heldvad« behandlet denne
vidtløftige præsteskæbne, han blev afskediget
og endte som Christian IVs kalendariograf.
Nu har fhv. førstelærer Peter Hansen skre
vet en sammenhængende beretning om sog
net, der har fået titlen »Småglimt fra Helle
vad sogn«. Den er prisværdig kortfattet, en
kelte steder, men de er kun få, virker det
som en opremsning, fordi alle detailler skal
med, således de mange marknavne og listen
over fuglelivet på egnen.
Det har ikke været meningen at trække
Danmarkshistorien frem i små enkelttræk,
så det forhistoriske og det historiske afsnit
er gjort færdig på få sider. Hellevad vand
mølle bliver omtalt i forbindelse med fami
lien Jacobsen, der en tid var med til at præ
ge udviklingen i Hellevad. Den rige sagn
skat, der hører egnen til, får i lighed med
overtroen sin karakteristik. Den mærkelige
historie om hotel »Kløver Es«s oprindelse
fortæller noget om den på stedet rådende
trang til kortspil, så man har fornemmelsen
af, at sagnet kunne være en slags advarsel
mod kortspil.
Egnenes sproglige forhold behandles med
sagkundskab. Den ligger øst for den linie,
der kendetegnes ved stød i udtalen, og de
glidende overgange mærkes først længere
mod vest. Ordet »mojn« betegnes som et
plattysk ord, hvad vel også er rigtigt. Det er
trængt ind efter den anden verdenskrig, men
der var før den tid en udtalt modstand mod
at bruge det. For 50 år siden var det almin
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deligt at benytte »mojn« i Tønder, uanset de
nationale skillelinjer.
Der er ikke mange områder, som man ik
ke kommer ind på. Om Hellevad mejeri, der
ellers havde gennemgået en udvikling fra en
produktion på 4,5 millioner kg mælk årligt
til i 1965 22 mill, kg, gør det forhold sig
gældende, at man - vistnok til efter den an
den verdenskrig - ved generalforsamlinger
»stemte efter høveder og ikke efter hove
der«.
Hellevad kirke bliver omtalt af den tidlige
re sognepræst Gunnar Peters-Lehm. Den af
viger fra mange andre kirkebygninger ved at
være lagt i en flad egn. Den er bygget i den
store kirkebygningsperiode omkring 1180.
Kirketårnet stammer fra 1528.
Præsten Johannes Tonnesen tegner sig for
det, han kalder en kristelig fortælling. Han
var præst i Hellevad-Egvad fra 1910 til
1920, men skønt det store flertal i sognet
ønskede at beholde ham, foretrak han at
rejse sydpå, hvor han grundlagde en folke
højskole efter dansk mønster. Han var tysk
sindet, men ligesom faderen, pastor Hans
Tonnesen i Hoptrup, havde han forståelse
for det danske sprog og gik i brechen for det.
Fhv. førstelærer P. Højer har et fyldigt af
snit om skolernes historie. Som det før er
påvist, er der eksempler på, hvordan bøn
derne på egnen af sparemæssige grunde
holdt igen på lærerlønningerne. Ofte var det
en karl, som havde et eller andet handicap,
der håndterede embedet. Der blev idømt
bøder til beboerne i Klovtoft, men de igno
rerede straffene og fortsatte som før, og det
endte med, at generalsuperintendenten fik
udvirket befaling til, at en flok ryttere blev
sendt til Vollerup, hvor de skulle have un

derhold. Amtmanden indberettede: »Straks
var også lydigheden til stede, og alle ekse
kutiondekretets krav blev opfyldt. Alle de
andre distrikter overgav sig straks, og mili
tæret kunne marchere tilbage.«
Det var i 1802, instruksen om skolevæse
net kom med nogenlunde anstændige kår for
lærerne, men i 1814, netop i landbrugskri
sens år, hvor pengene blev omtrent værdi

løse, blev Adlers love gennemført, og siden
herskede ro om spørgsmålet.
Alt i alt er det en prisværdig opgave, Pe
ter Hansen og de to medforfattere har løst.
Der kunne være en bedre billedkvalitet, men
fremhæves må det smukke sprog, der præger
den lille bog, og det ser ud til, at efter
spørgselen er så stor, at dens succes i hjem
egnen er sikret.
C. 5.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
1. oktober: Som afløser for fru K. Linnet,
der siden oprettelsen har været leder af det
danske børnehjem i Lyksborg, har Dansk
Sundhedstjeneste udpeget Ulla og Carl
Sauer-Petersen, Kongsted børnehjem ved
Fredensborg.
CDU i Slesvig-Holsten betragter det som
en belastning af grænselandsklimaet, at dan
ske politikere som Vejles borgmester Karl
Johan Mortensen og statsminister Anker
Jørgensen udtaler sig til fordel for SPD un
der den vesttyske forbundsdagsvalgkamp.
I Nordfrislands amt er der siden 1953 op
rettet 350 nye landbrug og foretaget 1139
udbygninger af landbrug, hvortil er anvendt
ialt 118 mill. DM formidlet gennem Pro
gram Nord.

2. oktober: Udflytningen fra Flensborg til
omegnskommunerne er atter steget. Alene
i 1980 kostede det godt 700 personer, og
byens indbyggertal er nu nede på 88.175.
4. oktober. Hertug Peter af Slesvig-HolstenSønderborg-Lyksborg, der boede på godset
Grünholz, er død 58 år gammel.
Flensborgs bypræsident, fru Ingrid Gross
anbefaler i stedet for en forhøjelse af de

danske privatskolers driftstilskud, at de dan
ske skoler blev offentlige skoler.
Ved Agtrup er fundet 20 urner fra en for
mentlig 2000 år gammel urnekirkegård.
5. oktober: Udlånstallene ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig er i 1979 steget
med 4,1 pct. til 435.000 bind, og i de første
otte måneder af indeværende år er foreløbig
noteret en stigning på ca. 7 pct.
Forbundsdagsvalget viser i Slesvig-Hol
sten en noget større tilbagegang for CDU
end på forbundsbasis. SPD vinder for første
gang samtlige kredsmandater i landet. Flens
borg Avis anslår, at godt to trediedele af de
danske stemmer er tilfaldet SPD, men at
mange har givet FDP deres anden stemme.
7. oktober: Med stemmerne fra CDU, SPD
og SSV vedtager Kiel-landdagen en ny stats
aftale om den nordtyske radio. Kun FDP
går imod.

9. oktober: I Helligåndskirken i Flensborg
ordinerer biskop Olav Lindegaard Skt. Jør
gens sogns nye danske præst, Kæthe Kühl.
10. oktober: Rejsningen af et fælles dansk
tysk ungdomscentrum havde været et bedre
formål at bruge pengene til end til udgivel29

sen af bladet Slesvigland, hvis utidssvarende
omvendelsesforsøg Det slesvigholstenske
Hjemstavnsforbund vil værge sig imod, er
klærer SHB-formand, Werner Schmidt.
20. oktober: I Hedeby nor har arkæologerne
fundet vragdele af et slavisk skib, som efter
et forlis af vikingerne blev gjort sejldygtigt,
indtil skibet sank i Hedeby nor.
21. oktober: I forbindelse med saneringspla
ner for den indre by i Flensborg peges på, at
Oluf Samsonsgang, hvis ry og miljø i dag er
lidt tvivlsom og derfor bør flyttes, burde ud
bygges til mere attraktive boliger og små for
retninger.
Sydslesvigsk Forening har ansat Nann Sö
derberg fra Kejtum som frisisk vandrelærer
på Sild.
23. oktober: Et SSV-forslag i landdagen om
ændringer i landsvedtægtens bestemmelser
om regeringsperiodens varighed og valg af
ministerpræsident afvises af CDU-gruppen.

24. oktober: Dansk Skoleforenings formand
Gert Wiencke peger i en tale på, at man i
Flensborg en overgang havde frygtet for alt
for god plads i de danske børnehaver som
følge af de faldende fødselstal. Det synes dog
ikke at være tilfældet længere, men der er
heller ingen ventelister.
25. oktober: På Sydslesvigsk Forenings
landsmøde oplyses, at SSF’s medlemstal er
på 21.437 eller en svag stigning i forhold
til i fjor. SSF-formand Ernst Vollertsen af
viser i sin beretning skarpt tyske krav om en
dansk loyalitetserklæring og afviser tanken
om gennem bladet Slesvigland at ville skabe
en slesvigsk identitet. Landdagsmand Karl
Otto Meyer efterlyste på mødet en større
folkelig opbakning bag danskhedens politi
ske fordringer.
27. oktober: 80 pct. af alle træfund fra vi
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kingetiden findes nu opmagasineret i Slesvig.
Nye fund af en skibbro synes at tyde på, at
der også har været handel i Hedeby efter
branden i 1060, og at byen ikke, som almin
deligt antaget, ophørte at fungere som han
delsby, peger udgravningsleder dr. Kurt
Schietzel på.
En sydslesvigsk delegation er gæster hos
folketingets præsidium. Folketingsformand
K. B. Andersen fastslår i en tale, at selv om
ikke alle problemer i grænselandet er løst på
tilfredsstillende måde og ikke alt er idyl,
misunder mange forholdene for det danske
mindretal i Sydslesvig og for det mindre tal
stærke tyske mindretal i Nordslesvig.
8,6 km diger i Slesvig-Holsten, deraf 7 km
på vestkysten, er forstærket i det forløbne
år. Landets diger har en samlet længde på
625 km.
I Flensborg indsættes en kirkebus for at
hente de fjernestboende danske i Flensborg
til gudstjeneste i Helligåndskirken.
I Slesvig-Holsten har man som mål at for
øge det nuværende skovareal på omkring 9
pct. til 12 pct. af landsarealet.
29. oktober: Den sydslesvigske delegation,
der har gæstet folketingets præsidium, mod
tages af dronning Margrethe, statsminister
Anker Jørgensen og deltager i åbningen af
en grænselandsudstilling i Frederiksberg råd
hus, der også overværes af dronning Ingrid.
Statsminister Anker Jørgensen understre
ger overfor den sydslesvigske delegation, at
også den nuværende regerings politik er, at
I ikke skal blive glemt.
30. oktober: Ved Frørup danske skole hol
des rejsegilde på en ny gymnastiksal, der skal
stå færdig til foråret.

31. oktober: Af regeringens ændringsforslag
til finanslov for 1980 fremgår, at der på de
sydslesvigske budgetter skal spares ialt 2
mill. kr.
Det af den tyske grænseforening drevne

Europa-akademi i Læk lider af pladsmangel,
oplyser foreningens formand dr. Hartwig
Schlegelberger, og derfor har man besluttet
at finde en ny bygning.

NORD FOR GRÆNSEN
1. oktober: Det er nøjagtig 60 år siden den
danske skole afløste den tyske skole i Nord
slesvig efter Genforeningen.
Den tyske skolekonsulent P. Jessen Sönnichsen peger på, at det i fremtiden gælder
om i højere grad at koncentrere sig om den
målgruppe, der hedder børnehaveforældre,
for bedre at motivere forældre og børn for
den tyske skole.
Sønderjyllands amtsråd vedtager, at så
fremt elevgrundlaget er tilstrækkeligt, vil
gymnasiet i Toftlund kunne åbne i 1982, og
viser det sig nødvendigt, kan et nødgymna
sium åbnes tidligere.
2. oktober: Det vækker opsigt, at en tysk
landmand fra Angel køber gården Store
Tønde ved Jejsing.

3. oktober: Landbrugsminister Poul Dals
ager ser ikke noget foruroligende i det tyske
gårdkøb, mens tidligere landbrugsminister
Niels Anker Kofoed frygter flere tyske gård
køb i Nordslesvig.
Arkivar Henrik Becker-Christensen peger
i et foredrag på, at Hærvejen ikke som an
taget kun er 1000-1200 år gammel, men
kan føres 4000 til 5000 år tilbage.
Formanden for Fælles-Landboforeningen
for Nordslesvig Arne Kindberg frygter ikke,
at et enkelt tysk gårdkøb fører til en ny jord
kamp. Fhv. amtskontorchef Jes Caspersen
opfordrer til en folkelig modstand ved at
etablere et virkeligt »Landeværn«. Folke
tingsmand Peter Sønderby udtrykker håb
om, at der gives landbruget sådanne økono
miske kår, at en ny nationalpolitisk krise
kan undgås.

10. oktober: Under overværelse af dronning
Ingrid fejrer Sprogforeningen sit 100 års ju
bilæum på Folkehjem i Åbenrå.
Efter at Sønderjyllands amt har besluttet
at forhøje sit bidrag til 60 pct, er Grænseforsknings-instituttets arbejde sikret for det
kommende år.
11. oktober: Historisk Forening i Skærbæk
henstiller til Fredningsstyrelsen, at der gen
nemføres en restaurering af Markmandshu
set i Misthusum, så bygningen, der stammer
fra omkring 1800, kan bevares.

14. oktober: Hovedstyrelsen for Bund deut
scher Nordschleswiger ser en fare i, at de
tyske børnehaver gennem de nye norme
ringsbestemmelser også er åbne for danske
børn og løber en risiko for bevarelsen af tysk
sprog. Samtidig udtales en afstandtagen fra
udtalelser af formanden for Tinglev kom
munalbestyrelses Venstre-fraktion, Jørgen
Petersen om, at det af nationalpolitiske hen
syn vil være utænkeligt at vælge en tysk
borgmester i Tinglev uanset Slesvigsk Partis
styrke. Udtalelsen må opfattes som en dis
kriminering og i modstrid med ånden i Kø
benhavnserklæringen af 1955.
På Haderslev museum åbnes en udstilling
af kopier af de berømte guldhorn fra Galle
hus.
16. oktober: I. P. Nielsen-fonden køber de
sønderjyske krigsinvaliders rekreationshjem
i Sønderhav, som herefter skal bruges til
kortvarige lejrskoleophold for sønderjyske
børn.

22. oktober: Centrum-Demokrateme i Søn
derjyllands amt beslutter på deres general
forsamling aldrig mere at genoptage det
valgtekniske samarbejde med Slesvigsk Parti,
der blev afbrudt ved folketingsvalget i fjor.
Turistbureauerne i Flensborg, Husum og
Tønder vil etablere et grænseoverskridende
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samarbejde med henblik på at arrangere tu
ristture til de tre byer.
I et foredrag i Bad Kissingen for arbejds
kredsen for folkegruppe og mindretals
spørgsmål, redegør gdr. Gerhard Schmidt for
det tyske mindretal. Bl.a. siger han, at i 1945
blev 3000 tyske nordslesvigere arresteret for
landsforrædderi, 89 skoler og 22 børnehaver
blev beslaglagt som afdrag på den tyske
krigsgæld. Mens det danske mindretal er fri
taget for spærrereglen ved landdagsvalg i
Slesvig-Holsten, vil intet dansk parti gå ind
for lignende fritagelse for det tyske mindretal
ved folketingsvalgene.

delegeretmøde. Organisationen tæller 4397
medlemmer mod 4409 i fjor. I regnskabs
året 1979 har de samlede udgifter været på
61 mill, kr., heraf var egne indtægter 8,9
mill., tilskud fra den danske stat og kom
muner 28 mill, eller 46 pct. tilskud af for
bunds- og landsmidler 22,9 mill. kr. eller
38 pct. For året 1980 regnes med et til
skudsbehov på ialt 76,5 mill. kr. I sin beret
ning opfordrer Gerhard Schmidt til større
selvbevidsthed og øget brug af det tyske
sprog. Desuden opfordrer han til, at man
også fra dansk side bidrager til øget afspæn
ding i grænselandet.

25. oktober: Slesvigsk Parti foreslår kom
munalbestyrelsen i Rødekro udvidet til 17
medlemmer, hvilket vil øge partiets chancer
for ved et kommende kommunalvalg at blive
repræsenteret.
71 pct. af 1874, der har besvaret en hen
vendelse fra Slesvigsk Parti, ville have stemt
på partiet, selvom det med en selvstændig
liste ingen chancer havde for valg. 64 pct.
kan gå ind for et valgforbund med et andet
parti, mens 31 pct. mente, at S.P. kun skulle
opstille til amts- og kommunalvalg.
Trods ivrige bestræbelser kan en 400 år
gammel gård i Fredsted ved Haderslev ikke
bevares, skønt den rummer betydelige kul
turhistoriske værdier.

31. oktober: Af Sønderjyllands Erhvervsråds
beretning fremgår, at indbyggertallet i Søn
derjyllands amt på 120 år er steget fra
147.000 i 1860 til 249.949 i 1980. Skulle
landsdelen have fulgt befolkningsudviklingen
i det øvrige land, burde tallet i dag have
været 468.275. I perioden 1970-80 har be
folkningstilgangen været størst i E 3 Syd
området med 9,61 pct, heraf størst i Røde
kro kommune med 32,12 pct. I Højer kom
mune noteres i samme tidsrum en tilbage
gang på 9,54 pct. For hele landsdelen var
tilgangen 5,34 pct mod 7,56 i det øvrige Jyl
land og 4,19 i hele landet. I beretningen un
derstreges, at Storebæltsbroen fortsat bør
have en første prioritet, da den er af vital
betydning for Sønderjylland og området syd
for grænsen.
Sønderjyllands Investeringsfond har i
1979 bevilget lån på ialt 4,4 mill. kr. og har
et samlet udestående på 14,6 mill. kr.

28. oktober: En undersøgelse foretaget ved
Møllehus viser, at antallet af danske ind
købsrejsende over grænsen er stærkt falden
de, mens antallet af tyske indkøbsturister
stiger stærkt.
Samtidig med, at en arkitektkonkurrence
om bygningen af en ny administrationsbyg
ning i Åbenrå afsluttes, kan det gamle råd
hus markere 150 års beståen.

29. oktober: Ministerpræsident dr. Gerhard
Stoltenberg skænker 37.000 DM til tyske in
stitutioner i Nordslesvig.
Bund deutscher Nordschleswiger holder
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