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Konfirmationsundervisning i Nordslesvig før 1920
Konfirmandundervisningen blev i tiden før 1920 et kirke- og nationalhistorisk kapitel i Nord
slesvigs historie. Nu er vi så heldige, at der fra en række nordslesvigske sogne findes på
lidelige kilder om dette emne, de såkaldte konfirmandbøger, der er specielt karakteristiske
for landsdelen. De oplyser om præsternes konfirmandundervisning under de særlige forhold
på skolens og kirken område, der kendetegner tiden fra 1875-1920. For at dette kapitel ikke
skal gå i glemmebogen, udgiver jeg et hæfte med en kort historisk oversigt over konfirmand
undervisningen før 1920, en fortegnelse over hjælpemidler ved denne undervisning, en regi
strering og omtale af konfirmandbøger fra 40 sogne og et udvalg af konfirmanders skrift
prøver.
Hæftet, der koster 35 kr., fås ved henvendelse til L. S. Ravn, Parkvej 39, 6100 Haderslev,
telf. (04) 52 50 24, giro 9 12 75 93.
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Sønderjysk Månedsskrift
udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, men alle kan tegne abonnement, uanset om
man er medlem eller ikke.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT koster 65.- kroner årlig (heri er medregnet MOMS og porto
udgifter). Enkeltnumre kan købes for 7.- kroner stykket, større særnumre eller dobbelthæfter
beregnes der dog en særlig pris for.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT kan bestilles hos Historisk Samfunds ekspedition, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFTS redaktion:
Jørn Buch, Marielystvej 10, Haderslev. Tlf. (04) 52 33 08.
Christian Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå. Tlf. (04) 6214 50.
Inger Bjørn Svensson (ansv.), H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. Tlf. (04) 5217 37.
Prøvehæfter (overskudshæfter) sendes gratis og gerne efter anmodning.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler m.v., der indsendes uden aftale.

Flaghejsning på Nørremølle.

10. februar 1920 og 1980
AF INGEBORG POULSEN
Fru Ingeborg Poulsen, Åbenrå, havde ikke
stemmeret 10. februar 1920 - hun måtte bli
ve hjemme og røre i suppegryden. Men hun
var med til at fejre dagen - både i 1920 og
i 1980.

10. februar 1980 fejredes 60-årsdagen for
folkeafstemningen i Sønderjylland 1920 un
der overvældende tilslutning; mange steder
sprængtes rammerne, lokalerne var over
fyldte, og man måtte til nabobyerne for at
låne kopper til det obligatoriske kaffebord.
Der blev sunget med begejstring og mange,
som selv havde oplevet dagen i 1920, for
talte minder fra dengang. En mand fra Søn
derborg havde da råbt over gaden til en be
kendt: »Æ æ så dansk, så dansk, te æ kan it
1981-2

væe ve mæ sjæl«, og sådan følte vi det, vi
dirrede af begejstring.
Det var også fornøjeligt at høre episoder
fra den tid, det kostede noget at være dansk.
En flok unge piger gik hjem fra møde og
sang på vejen de forbudte sange, som i den
blå sangbog kun havde nummer og hvide
blade. Gendarmen var på vagt, og en ung
mand fik en bøde på tre mark. Da han næste
morgen fortalte sin far det, svarede denne:
»Det var godt min dreng, syng du kun næste
gang igen«, og det gjorde han så, og gen
darmen var der igen og afkrævede ham tre
mark til.
Festen i Broager blev transmitteret af ra
dioen, så hele landet kunne være med i vor
feststemning.
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Dorthea og Christen Hanssen, der flyttede ind
på Nørremølle 1891, oplevede Genforeningen
på slægtsgården.

Jeg oplevede dagen i 1920 som 19-årig i
mit hjem på Nørremølle og var jo ked af, at
jeg ikke var 20 år, så jeg kunne stemme,
men så passede jeg suppegryden. Jeg mindes
ikke, at vi før har haft sådan en festmiddag
med vin, taler og sange.
Vi havde mange tilrejsende gæster. Kl. 8
samledes vi alle ved flagstangen og mens vi
sang »Hil dig vor fane«, hejste far dybt rørt
det gamle Dannebrog, der fra 1878-1891
havde vajet over deres første hjem på
Stavnsbjerg.
Vi havde hvert forår forsigtigt luftet det
på græsplænen, dog først efter at have for
visset os om, at der ingen kom på vejen. Nu
var det mørnet i den lange ventetid, og i den
stærke storm blev det slidt op til det hvide
kors. Om aftenen samlede vi stumperne sam
men fra stikkelsbærbuskene og delte dem
som minde.
Den aften var der fest i hvert eneste af
stemningslokale, og vi havde indøvet for
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skellig underholdning til resultaterne kom.
Det blev den største dag, vi har oplevet!
I mine gemmer har jeg fundet et gammelt
brev, som min søster Dorothea Eriksen,
Stenderup, har skrevet 3. februar 1920 om
forberedelserne til deres fest:
»Vi har travlt med forberedelserne til
festen alle vegne. Vi skal samles om aftenen
nede i Stenderup kro. Ja, du må hellere høre
vort program: Kl: 8 morgen hejses alle flag
til tops. Kl. V29 samles vi ved skolen og
hejser skolens flag og synger: »Hil dig vor
fane«. Så ned og stemme, hvem der kan.
Kl. 1 er der fælles køretur til Dybbøl for alle
børn og hvem der kan. Så tilbage til kl. 3,
hvor alle børn og gamle skal have gratis
kaffe i kroen, og vi skal synge lidt for dem.
Så samles vi alle i kroen kl. 8; der skal vi
have gratis kaffe, det vil sige, der bliver jo
samlet ind til det. Der er lovet 26 tærter, 16
formkager og en hel masse småkager, og så
skal bageren bage 400 rundstykker og Wienerkringle af 30 pund mel. Så vi må da nok
kunne få en god kaffe, skulle man tro, vi er
270 ialt.
I Nybøl har de fået samlet 4500 mark ind
til det kaffebord, det er jo vældigt.«

Familien Dietrichsons hus i St. Pottergade 25 er gengivet på et maleri fra 1891. Kunstneren,
muligvis en håndværker, der har benyttet en egetræsplanke i stedet for lærred, kendes ikke, men
hans initialer er tilsyneladende R. A.

En nordmand i Åbenrå
AF ELISABETH KJØLSETH

Overbibliotekar, fr. Elisabeth Kjølseth, Gre
nå, skriver om sin tipoldefars fætter, der
som tiårig dreng kom fra Norge til Åbenrå,
hvor han blev plejesøn i sin morbroders
hjem.
I foråret 1821 kom en norsk dreng til Abenrå for at blive plejebarn hos sin morbro
der - det blev til stor gensidig glæde, og
han havde i tyve år sit tilhold i onkelens
hjem. Beretningen om ham er baseret på fa
milieoptegnelser og en del breve, som vidner
om et smukt familiesammenhold under be
skedne livsvilkår.
Drengen hed Birger Kjølseth Dietrichson.
Han var født 1811 og hans forældre var løjt
nant, toldfunktionær Frederik Elisæus Die

trichson, søn af generalmajor F. Dietrichson
og Nicoline Birgitte, f. Kjølseth, datter af
købmand og handelsbestyrer Birger Kjølseth
på øen Loppa i Vestfinmarken. Fru Dietrich
son havde to søstre i Norge og desuden en
broder, Lorenz S. Kjølseth, der sejlede. Om
trent 1800 kom han som styrmand til Abenrå med et skib, der bragte tømmer til byens
vandledninger. Her traf han en ung pige, Do
rothea Magdalene Clausen, datter af en ba
ger Clausen, blev gift med hende 1801 og
bosat i Åbenrå.
Han fortsatte også efter brylluppet sit sø
mandsliv, men under Englandskrigen blev
hans skib opbragt nær Plymouth, og besæt
ningen kom i »prisonen«. For de menige var
kårene ublide i de berygtede f angeskibe, me35

Familien Kjølse ths ejendom i St. Pottergade 25 (Vægterpladsen). 1 1904 solgte bagermester Kjølseth forretningen til Heinrich Meier; denne opgav at føre forretningen videre, da han blev ind
kaldt under den 1. verdenskrig. Efter krigen overtog slagtermester Ernst Schubert forretningen
og efter en række omskiftelser er der nu blomsterforretning i den gamle butik. (Foto ca. 1910.)

dens officererne levede under ganske frie
forhold. Men fangenskabets år var lange, så
da han omsider kom hjem til Åbenrå, sagde
han søen farvel og gik ind i svigerfaderens
forretning. Selvom han jo ikke havde lært
bageriet er han åbenbart kommet helt godt
efter håndværket for, som han selv udtryk
ker det: »Den kiære Gud har i den Grad
velsignet min Syssel paa det faste Land, at
jeg og mine indtil nu haver haft ordentligt
Udkomme«.
Mellem søstrene i Norge og broderen var
der stadig brevforbindelse, og i marts 1821
fik Lorenz Kjølseth den sørgelige efterret
ning fra fru Dietrichson, at hun havde mistet
sin mand, som kun blev 41 år. Han var om
kommet, frosset ihjel i sin båd, da han var
roet på besøg i nærheden af sit hjem på Hitterø ved Flekkefjord og på hjemvejen blev
overfaldet af uvejr. Til sorgen over mandens
død kom økonomiske vanskeligheder for en
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ken, der sad tilbage med fire mindreårige
børn i meget beskedne kår. I ovennævnte
brev udtaler søsteren som sin overbevisning,
at broderens gode og følsomme hjerte vil
bløde ved efterretningen om hendes hårde
skæbne, og at han vist vil skænke hende hele
sin medlidenhed. Men så tilføjes det: »Kun
de du, bedste Broder, sende mig en liden
Understøttelse i mine trængende Omstændig
heder, da vilde Himmelen velsigne Dig og
Dine derfor«. Hun siger også, at det gør hen
de ondt at bede om understøttelse; hun hå
ber, at selvom han ikke er i stand til at
hjælpe, dog vil skrive til hende, så hun
kan vide, at han ikke er vred på hende.
Det var han nu så langt fra. Han og hans
kone tilbød omgående at tage et af børnene
i huset og sørge for vedkommendes ophold
og uddannelse. Valget traf den 9årige Birger,
vel også fordi han var jævnaldrende med Lo
renz’ eneste barn, Nicolai Birger. De to fætre

var opkaldt efter den fælles bedstefader, og
det kan i parentes bemærkes, at navnet Bir
ger er blevet bibeholdt i familien og nu bæ
res i 6. og 7. generation efter den gamle køb
mand på Loppa. Mellem fætrene grundlag
des i de år, de sammen voksede op i Åbenrå,
et livslangt venskab.
Det var selvsagt svært for moderen at sen
de den lille søn så langt bort, og de mange
breve, hun i årenes løb sendte til Åbenrå,
vidner om hendes længsel efter sønnen og
om dyb taknemmelighed mod broderen og
hans kone.
Birger selv fandt det spændende at skulle
rejse så langt bort og til et fremmed land.
Han har mange år senere skrevet en selv
biografi »Sømandsliv« (Kristiania 1898) og
deri beskrevet rejsen til Åbenrå.
Første etape var Bergen, hvor flere af
hans faders slægtninge boede. Her ventede
han på skibslejlighed hos en onkel og tante,
indtil onkelen havde fundet en »dannet og
god Mand, til hvem man trygt kunde overla
de Barnet«. Så kom han afsted, rigeligt forsy
net med proviant og med rejsen til Flensborg
betalt. Ingen havde tænkt på, at han kunne
få brug for rede penge til turen fra Flensborg
til Åbenrå, for han ejede kun 1 shilling fra
moderen og et 5-francstykke fra tanten i
Bergen. Rejsen fik i øvrigt et tragisk forløb,
idet kaptajnen blev slået over bord og druk
nede, et frygteligt chok for drengen, der
overværede ulykken.
Fra Flensborg til Åbenrå fik Birger følge
skab af en mand fra Åbenrå, der kendte hans
onkel, og som kunne føre ham til huset, der
skulle blive hans hjem i mange år.
Onkelen ejede en ejendom, St. Pottergade
25, som hans søn senere ombyggede, og som
stadig, men endnu mere forandret, ligger der.
Det er tydeligt, at Birger hurtigt faldt til i de
ny omgivelser, selvom det til at begynde
med kneb for ham at forstå tantens og fæt
terens danske, der var stærkt blandet op
med tyske ord og vendinger.
Fru Dietrichson flyttede ret hurtigt efter

mandens død til Bergen. Her boede som
nævnt flere af mandens slægtninge, og her
kom hendes ældste søn Frederik i køb
mandslære. Bergen og Åbenrå havde megen
skibsforbindelse, og begge familier sendte
tit breve med »Søeleilighed« for at spare
postpenge. Af samme grund kunne også an
den »befordring« tages i anvendelse: Lo
renz Kjølseths søster, fru Henchel, bosat i
nærheden af Hammerfest benytter ved lej
lighed en bekendt, der var købmand, som
postillon, da han på rejse til Hamborg skulle
passere Åbenrå. Han har udenpå et brev
skrevet: »Da min Ankomst hertil var ved
Midnatstid kunde jeg ey faa den Fornøielse
selv at overbringe dette af Deres Søsters
Haand imodtagne Brev, der nu haver giort
en Reise i min Lomme af 320 Mil.«
Det var ikke blot breve men også pakker,
der blev befordret med »Søeleilighed«. Marts
1825 skriver Lorenz til søsteren i Bergen:
»Jeg og min gode Kone sender Dig en Flæskeskinke og et Stykke røget Kiød, en Skiæppe Boghvedegryn, en Fjerding med Sukkerkavringer og Kringler og lidt Sukkerkage til
lille Anna Sophie ... Min kiære Kone beder,
ifald det var muligt, at sende hende en gam
mel Ost, da hun er en stor Elsker af den.
Hun skal nok med Tiden betale Dig for
den«. Også fru Henchels lille søn er der ble
vet tænkt på: Hun skriver, at han ofte taler
om »kiære Morbroder og gode Moster, som
sendte ham det skiønne og gode Sukker
godt«.
Det fremgår af brevene, at fru Dietrichson
levede i små kår. Hun takker broderen for
2 sølvspecier, idet hun ønsker, at den gode
Gud aldrig vil lade ham og hans gode kone
mærke næringssorgens gnavende orm. Hun
omtaler nogle af Birger lavede tegninger,
som han har sendt hende og siger, at det
første hun kan afse så mange skillinger vil
hun have dem i glas og ramme til pynt i sin
stue. Men trods fattigdom har den gode frue
standsfornemmelser: Hun påminder sønnen
om at huske at adressere sine breve til Fru
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Birger Kjølseth Dietrichson fotograferet som
ældre i Norge, Dato ukendt.

Nicoline Birgitte Dietrichson. På det sidste
brev har han glemt titelen, og skriver hun,
»jeg havde så nær ikke fået det, da de som
bragte det troede, det var en simpel Kone,
det var skrevet til«. I denne sammenhæng
kan det også oplyses, at hun havde et tyende
hos sig. »Gamle Kristine« sender ofte hilsen
i brevene til Birger.
I Åbenrå var årene gået. Efter endt sko
legang og konfirmation skulle der tænkes på
en uddannelse for Birger. Han havde selv
lyst til handelen, men da det mislykkedes
at finde en læreplads til ham, bestemte han
sig for at gå til søs. Hans plan vakte imid
lertid bekymring hos både onkelen og mo
deren. Onkelen havde jo sine erfaringer at
øse af, og det skortede ikke fra hans side på
beretninger om de farer og ulykker, han
havde mødt. Men Birger blev ved sit, og
moderen skriver så til sin broder: »Da Du
har giort Dig al Umage for anden Employ
for ham, så vil jeg lade Dig vide, at jeg ei
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er hans Ønske imod«, og til sønnen skriver
hun: »Naar Du selv vedbliver at være en god
og retskaffen Dreng, da vil og vist Den gode
Gud bevare Dig baade paa Søe og Land.
Din til Døden hengivne og ømme Moder«.
Birgers første rejse gik som kahytsdreng
med et Abenråskib til Oporto. Det var nok
ikke en altfor god begyndelse på sømands
livet, idet han var udsat for plagerier af kap
tajnen, men en brav skibstømrer tog sig af
ham, og ved den syv måneder lange rejses
afslutning kunne han sætte sin fortjeneste,
otte speciedaler i banken.
De følgende år sejlede han som letmatros,
hovedsagelig i europæiske farvande.
1828 skriver han fra Messina: »Vi haver
haft en temmelig lang Reise hertil og derfor
uden Storm og stygt Veir, tilligemed haver
vi haft den Malheur, at vor Kok faldt fra
Store Bramsalingen og ned på Dækket og
blev efter Guds underlige Styrelse i Live. Vi
balsamerte ham med Eddike og Brændevin,
thi han havde ingen anden Skade end et li
det Hul i Hovedet. Han maatte gaa til Køjs
og var om et Par Dage frisk og munter igien
... Til Slut være I, elskværdige Forældre,
hilset fra Eders tro Søn
Birger Kjølseth Dietrichson

I perioder hvor han ikke havde hyre, op
holdt han sig i onkelens hus og forberedte
sig til sin styrmandseksamen. Han var på
passelig med sine penge, da det var hans be
slutning selv at ville bekoste opholdet i Kø
benhavn, medens han gik på navigations
skolen. Han bestod sin eksamen i 1830, 19
år gammel med bedste karakter: »Bekvem«.
- Der blev stor glæde hos onkelen i Åbenrå,
da han kom hjem og fortalte om det gode
resultat, og onkelen forærede ham sin oktant
og sine søkort.
Fra Bergen skriver moderen overstrøm
mende: »Til at beskrive Dig mine Følelser
af Glæde vilde min Pen blive altfor svag ...
Juleaften var jeg hos Justitsraad Dahl med
den øvrige Familie, hvor vi talte om Dig,
Over Bordet blev Din Skaal proponeret af
den gode Justitsraad og udtømt med de op
rigtigste Ønsker om Dit fremtidige Held«.
En af Birgers første opgaver efter fuld
endt uddannelse blev at føre en slesvigsk og
holstensk styrke på tres mand til København
til besætning på linieskibet »Dronning
Marie«, som skulle på øvelsestogt til Island.
Skibet var genstand for stor opmærksomhed,
i øvrigt med arveprins Frederik (VII) ombord
- da det var det første linieskib, der var
blevet udrustet efter den ulykkelige Eng
landskrig.
Efter Islandstogtet afmønstrede Dietrich
son og sejlede den følgende halve snes år
som styrmand fra Åbenrå. Hans førnævnte
bog, »Sømandsliv« giver et godt indtryk af
de hårde og farefulde vilkår, sømandslivet
bød på i sejlskibenes tid. Den mest drama
tiske oplevelse havde han, da han som 1.
styrmand på fregatskibet »Dania« afrejste
fra Hamborg 18. dec. 1838 med kurs Val
paraiso.
Straks efter afrejsen mødte skibet hårdt
vejr. Tilmed blev kaptajnen alvorligt syg og
overlod kommandoen til Dietrichson. Man
kæmpede i Nordsøen på liv og død, og mens
en orkan rasede, for at holde sig fri af den
farlige norske klippekyst. Efterhånden var

halvdelen af mandskabet arbejdsudygtigt af
stød og slag og sygdom. Det var hårde vil
kår for resten af besætningen, otte mand +
de to styrmænd, og den 2. januar 1839 be
sluttede Dietrichson at afsende en lille tønde
med skibets »gravskrift«, indeholdende op
lysninger om position med mere ved det for
lis, han anså for uundgåeligt. Og de to styr
mænd fik - som de mente - i sidste øjeblik
tid til at iføre sig deres bedste tøj for, or
dentligt klædt, at møde døden. Men som
ved et mirakel stilnede uvejret, og der kunne
tilkaldes lods, som førte »Dania« til Far
sund. Skibet var yderst ramponeret og næ
sten uden sejl, men besætning og ladning var
i behold. Dietrichson giver et rørende ud
tryk for sin glæde: »Ja, nu var Tiden kom
men, da du, elskede Fødeland, bød mig
Redning og Hjelp. Fuld af Glæde og Hen
rykkelse sang jeg efter Maaltidet i Hemme
lighed »Hvor herligt er mit Fødeland, det
havomkrandste gamle Norge.« Alle Besvær
ligheder og al Dødsangst var forsvundet for
Øie og Sind«.
Nogen tid før denne rejse var Dietrichson
blevet forlovet med Catharina Maag, og de
blev gift 1840. Før brylluppet var han imid
lertid hjemme i Bergen på et besøg og genså
her moder og søskende efter atten års for
løb. Ved sit bryllup overtog Dietrichson »et
lidet Landgods«, svigerfaderens, skipper Jes
sen Maags ejendom i Kolstrup i Åbenrå, der
hvor nu villaen »Scotland« er beliggende.
Dietrichson havde den store sorg at hans
unge hustru døde efter få måneders ægte
skab. Det var uden tvivl denne sørgelige be
givenhed, der var anledning til hans beslut
ning om at sælge sin ejendom og vende hjem
til Bergen. Båndet til familien i Åbenrå var
svært at bryde. Han skriver: »Som et fattigt,
faderløst Barn fandt jeg i dette fjerne Land
en rigelig Beskyttelse, en sjelden Fader- og
Moderhaand«. Men hans beslutning stod fast,
og 1841 kom han tilbage til Bergen. Han le
vede her resten af sit liv som købmand og
døde 1891.
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Min barndom i Tønder
AF MARGRETHE SCHULTZ

Denne artikel er, som det så ofte er tilfældet
med barndoms- og ungdomserindringer, op
rindelig skrevet til glæde for skribentens
børn. Da disse optegnelser imidlertid rum
mer afsnit, der også kan interessere videre
kredse end dem, fru Margrethe Schultz, fAndresen, Skodsborg, egentlig skrev for,
bringes de her.

I 1902 blev min far, Andreas Andresen,
ansat som kasserer i den nyoprettede »Tøn
der Landmandsbank«. I 1903 blev han og
min mor gift, og i 1904 blev jeg født. Begge
mine forældre kom fra Broagerland, min
far fra slægtens gård »Rojhus« på Skeide
Mark, og min mor fra Broager. De bevarede
hele livet deres syngende »sundevedsk« uden
stød. Det talte min bror og jeg også, og jeg
taler det da heldigvis endnu, når jeg en sjæl
den gang får lejlighed til det.
I 1910 skulle jeg i skole, i tysk skole, der
var intet valg. Far og mor ville ikke lære mig
tysk, og jeg havde ingen tyske legekamme
rater, vi var jo ret isolerede, fordi der var
så få danske familier i byen. Ved landdags
valget i 1912 var der 80 danske stemmer i
Tønder. Nu måtte der ske noget! »Tønder
Læseforening« blev stiftet. At det indebar en
vis risiko, vidste man, derfor det neutrale,
helt upolitiske navn. I »Tønder Landmands
banks« bagbygning på en gulvflade på 56 m2
indrettedes der bibliotek, læseværelse og mø
desal. Læseværelset holdt åbent hver aften.
Det var lykkedes at erhverve en del dan
ske bøger samt frieksemplarer af en del dan
ske dagblade. Men der måtte gås forsigtigt
til værks af foreningens ledelse, dansksinde
de tjenestemænd turde ikke komme der, og
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de ledende mænd, blandt andet min far, der
var formand, løb en ikke ringe risiko. Af og
til dukkede en gendarm op for at høre på,
hvad der blev læst op, og om der blev sunget
en af de forbudte sange i den blå sangbog.
Tyskerne var forbavsede over de mange
danske stemmer. Amtmanden, Landrat Rog
ge, sagde ved et møde: »Zum Teufel noch
einmal! Nun sagen Sie mir doch einmal, wo
stecken denn die 80 Dänen in Tondern - ich
kenne nur ganz vereinzelte«.
Man kan måske synes, at det var lidt
hårdt at sende et 6-års barn i skole uden at
det kunne tale eller forstå sproget, men jeg
husker ikke den første tid som noget ubeha
geligt. Forstanderinden for »Die Höhere
Mädschenschule« havde meddelt min klas
selærerinde, at hun fik en pige fra et dansk
hjem i sin klasse. Fräulein Michelsen fortalte
mig senere, at der gik 3 måneder, så talte
jeg tysk. Men det var lærerindens korrekte
højtysk, jeg lærte; de tyske piger talte det
også i timerne, men indbyrdes talte de deres
hjems højtysk, der vel nok var nogenlunde
korrekt, grammatisk set, men meget grimt,
rent lydligt. Det måtte jeg også hurtigst læ
re, for jeg fik meget tidligt at vide: »Och,
was bist du affig, Grete«! (affig = skabagtig)Fri. Michelsen mindes jeg med sympati.
Hun var intelligent og havde - i modsætning
til de fleste af de andre lærerinder - et vist
kendskab til dansk kultur, f.eks. den danske
højskole. Vi havde engang et plattysk digt
for: Klaus Groht Min Modersprak. Hun tog
mig op til at sige det udenad og tilføjede:
»Du kannst ja an deine eigene Mutterspra
che denken, Grete.« Sådan en bemærkning
varmede jo, men de var sjældne. I en histo-

1 »Læsestuen«, i Tønder Landmandsbanks bagbygninger i Vidågade var der både bibliotek, læseværelse og mødesal. Rummet var lavtloftet, og i loftet hang to gaslamper. I krogen stod kakkel
ovnen med en stor kedel. Når låget begyndte at klapre, listede et par damer derhen og lavede
kaffen, der blev serveret til det medbragte bløde brød.

rietime, hvor 1. slesvigske krig simpelthen
blev sprunget over, tog jeg mod til mig og
spurgte, om der ikke også havde været krig i
1848-49; svaret var: jo, men den havde in
gen betydning! Lærerinderne var ikke direk
te ubehagelige, men jeg følte altid min sær
lige stilling i klassen. Jeg var den eneste elev
fra et dansk hjem. Een gang om året skulle
der laves statistik over elevernes hjemmesprog. Der blev spurgt: »Wer spricht deutsch
zu Hause?« hvorpå hele klassen undtagen jeg
rejste sig. Det kunne man vel have nøjedes
med, men nej. »Wer spricht dänisch zu Hau
se?« Og så måtte jeg op at stå alene. Der var
en episode fra legepladsen i 3.-4. klasse;
klassen legede sangleg, men de ville ikke ha
ve mig med. Sådan noget sidder fast. At der

så kom en lærerinde og beordrede dem til at
tage mig med, gjorde ikke sagen bedre.
De virkelige vanskeligheder i skolen be
gyndte dog først ved krigens udbrud. Den
1. august 1914, da Tyskland mobiliserede,
står meget klart for mig - overalt plakater
med indkaldelser, kirkeklokkernes uophør
lige ringen og mine forældres bekymrede an
sigter. Mor var især bange for at tyskerne
skulle genere os. Det blev nu ikke til vinduesknusning eller lignende. De malede de
to af de tre hvide stolper ved vores indkør
sel, så de fik det tyske flags farver: schwarzweiss-rot. Og det kunne vaskes af. Men nat
ten mellem 1. og 2. august blev far arreste
ret. Denne episode er måske det, der står
tydeligst indprentet i min hukommelse, selv
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om jeg kun var 10 år. Det var byens eneste
betjent - eller gendarm, som man sagde
dengang - den tykke Bergmann med det
rare, skikkelige ansigt, - der kom. »Sie sind
arrestiert, Herr Andresen.« Jeg kan se mor
for mig i natkjole med en mørk fletning ned
ad ryggen. Hun sagde fortvivlet: »Aber,
Herr Bergmann, mein Mann hat doch nichts
getan!« »Es ist Befehl, Frau Andresen.«
Mange blev anholdt den nat i Tønder og
omegn; det var mennesker, der åbent havde
vist deres danske sindelag, var formænd for
danske foreninger, ledere af danske gymna
stikhold og mange andre. Foruden at være
formand for »Tønder Læseforening« var far
ansat i den danske bank, hvis direktør R. P.
Rossen også blev anholdt, desuden redaktør
P. Skovrøy og bagermester Thorvald Peter
sen. Officielt blev anholdelsen begrundet
med mistanke om spionage. Fangerne blev
ført til fængslet i Tønder, et par små, mørke
celler i det gamle porthus, den eneste beva
rede del af det gamle Tønderhus slot; de kan
beses i det fremragende Tønder Museum.
Disse celler blev kun brugt som detention
eller nattelogi for »bosser« (vagabonder).
De var uden lys og meget snavsede. Næste
morgen kom der bud til mor om at komme
med noget tøj til far. Fangerne skulle føres
til statsfængslet i Magdeburg. De blev i sam
let flok ført ad byens hovedgade til statio
nen. Mor overværede ikke denne forsmæde
lige tur, men hendes veninde berettede græ
dende om tyskernes hån og kasten med æg.
Jeg ville ikke i skole den morgen, men
mor sendte mig alligevel af sted; jeg havde
ikke noget at skamme mig over. Kammera
terne sagde da heller ikke noget.
Der gik nogle dage, hvor det svirrede med
rygter; Rossen og Andresen var allerede
skudt, forlød det.
Så en morgen tidligt stod far ved vore
senge. De var ikke nået længere end til Al
tona statsfængsel, hvor de blev behørigt fo
tograferet til forbryderalbummet og forhørt.
Da ingen af dem havde noget at tilstå, blev
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de løsladt og kunne tage hjem - for egen
regning!
Men det var den tyske landråd ikke til
freds med. En uge efter kom Bergmann igen,
denne gang dog ved dagslys. Far så ham
komme ude på Ribevej og udstødte den ene
ste ed, jeg nogen sinde hørte fra hans mund:
»Så kunne de fanden gale mig da have be
holdt os med det samme!«
Denne gang var man blevet klogere; man
ville ikke have fangerne sydpå, hvor der
åbenbart ikke var megen forståelse for den
politiske situation i Tønder, så denne gang
blev de interneret på gymnasiet i Flensborg,
hvor de sad i seks uger. De led ingen nød,
de kunne supplere fangekosten med mad
udefra, deres koner kunne få lov til at besø
ge dem og tale med dem gennem gitterpor
ten.
En ung bonde, der var uddannet på Ollerup, oprettede et gymnastikhold, andre læste
op og holdt foredrag, de sang meget.
Imens gik krigen sin gang, og snart måtte
tyskerne løslade de unge værnepligtige
mænd, der blev indkaldt. Nu skulle »spio
nerne« i tysk uniform og sendes til fronten
i Frankrig. Så blev alle løsladt. I Tønder
blev de stillet på stribe foran amtshuset, hvor
landråden holdt en dundrende tale til dem:
hvis de på nogen måde beskæftigede sig med
politik, blev de fængslet igen. Så kunne de
gå hjem. Og det lille danske samlingssted i
Vidågade lukkede.
Vi var lykkelige over at have far hjemme
igen. Han kunne jo aldrig komme med i kri
gen på grund af sine øjne; han blev som
ung kasseret, en alvorlig øjensygdom i hans
barndom havde gjort ham nærsynet, og bril
ler kunne ikke hjælpe ham.
For mig blev den følgende tid slem - den
tyske hær faldt ind i det neutrale Belgien og
drog i de kommende måneder sejrrigt gen
nem Belgien og Nordfrankrig. Den ene by,
den ene fæstning efter den anden faldt. Hver
gang der meldtes om en sejr, hylede sirenen
på »Tondersche Zeitung«, og der sendtes

flyveblade ud. På skolen standsede under
visningen, eleverne samledes i aulaen. For
standerinden holdt en flammende tale, vi
sang »Deutschland, Deutschland über alles«.
Jeg prøvede at lade være med at synge med,
men så kom en af lærerinderne hen til mig
og sagde: »Du musst mitsingen, Grete!« Da
jeg beklagede mig til far, svarede han: »Du
bliver nødt til at synge med, men du kan
tænke på noget andet i dit hjerte.« Det hjalp
mig, jeg tænkte mange grimme ting!
Vi fik ofte fri, flere gange om ugen, og
hver gang var jeg ked af det. Jeg vidste
jo hjemmefra, at en genforening med Dan
mark kun var mulig, hvis tyskerne tabte kri
gen, og vi kunne få vores afstemning. Det
var ikke rart at være dansk i Tønder i den
tid. Når jeg gik gennem Østergade, stod der
næsten altid en fed dreng i en port. Han råb
te efter mig: »Danskepak mæ æ lus å æ
nak«, noget sludder, men det var ikke så be
hageligt. Igen klagede jeg min nød til min
far og fik svaret: »Du skal tie stille og holde
hovedet højt.« Man kan synes det var me
get at forlange af et 10-11 års barn, men det
betød meget for mig og hjalp mig. Og nu
kan jeg klart se, at de ord måtte være de
danske sønderjyders lov i de svære krigsår:
tie stille og vente, men aldrig bøje sit sind
under tyranniet.
Venskab og politik

Jeg havde en »slyngveninde« i klassen,
Maria; vi sad år efter år ved siden af hinan
den, vi kom i hinandens hjem. Hendes far
var forstander for »Vajsenhuset«, et børne
hjem for tolv forældreløse drenge. Vist var
de hjemmetyskere, men hendes forældre var
rare, og der blev aldrig talt politik. En dag i
de første krigsår - jeg har vel været 12-13
år - svarede Maria mig ikke, når jeg talte
til hende eller spurgte hende om noget, hun
var lukket som en østers. Jeg forstod det ab
solut ikke, før en af de andre piger kom hen
til mig og sagde: »Das ist aus politischen
Gründen«. Jeg blev dybt fortvivlet; da jeg

kom hjem, græd jeg så utrøsteligt, at mor
slet ikke vidste, hvad hun skulle stille op
med mig. Det var en virkelig sorg, jeg følte
mig forrådt. Vi kom selvfølgelig ikke sam
men mere i fritiden, og i de år, vi gik i klas
se sammen - til 1919 - vekslede vi aldrig
mere et ord.
I 1915 blev far indkaldt trods sit dårlige
syn. Han gennemgik en hård rekruttid i Ber
lin, og det varede længe, før man acceptere
de hans manglende evne til at ramme nogen
eller noget med et gevær - han simulerede
selvfølgelig! Endelig blev han erklæret A.V.
- arbeitsverwendungsfähig - og sendt til Po
len, hvor han fungerede som regimentsskri
ver, og senere til Flandern. Først efter to
år, i 1917, efterkom man de mange ansøg
ninger fra banken om at få ham hjem, nu
var der virkelig »Bedürfnis« for ham - bun
den var skrabet, alle »kriegsverwendungs
fähige«, uanset alder, var indkaldt.

En dristig fødevareekspedition
På de to år havde hjemmesituationen for
andret sig meget. Vi var strengt rationerede,
alt var på »mærker«, og rationerne var små.
Jeg har ingen erindring om egentlig sult;
jeg husker bedst, hvor tit jeg måtte stå i kø.
Det kunne være hos slagteren for at få en

stump pølse eller »bag Staldene«, nu Vidågade, for at hente hønsefoder.
Byen havde en trommeslager, der nu og
da gik rundt i gaderne og trommede, og når
tilstrækkelig mange hang ud af vinduerne,
råbte han for eksempel: »Frisches Fleisch
von ein junges Pferd zu haben bei Martin
Olesen, Süderstrasse.«
Situationen forværredes, Tyskland sultede
det gjorde vi vel ikke, men det kneb. Nu
havde vi jo familien på Sundeved, de ville
hellere end gerne hjælpe, men det var for
budt at føre eller sende madvarer fra amt til
amt. Gendarmerne foretog nu og da razziaer
i togene, og så måtte man aflevere alle de
dyrebare ting.
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Alligevel vovede vi rejsen, mor, min bror
og jeg. Den oplevelse står meget klart for
mig. Først arbejdet på Rojhus hos min far
bror: der blev revet kartofler til kartoffelmel
(metoden husker jeg ikke), sukkerroer blev
revet i hånden, så vi alle havde flåede fingre,
roerne blev kogt i gruekedlen til en tyk si
rup, der ikke just smagte godt, men sød var
den. Mor fik to flæskesider, en uvurderlig
skat, hun syede to lommer på sit lange un
derskørt, så de passede til flæsket. Så var
der rugkerner til kaffe og noget dyrebart hve
demel. Det allerkosteligste var Vi kg smør,
det skulle min lillebror have på maven i sin
matrosbluse (med elastik forneden). Han
måtte sidde meget rank, så smørret ikke
skulle smelte, og han var klar over situatio
nens alvor, det så man på hans lille, alvorli
ge ansigt: tyskerne skulle ikke tage hans
smør.
Og så startede den lange og besværlige
rejse, man skiftede tog flere gange og havde
lange ophold. Mor turde ikke sætte sig ned,
for så bumpede flæsket mod gulvet. Vi rej
ste på 4. klasse; der var bænke på langsiden
af kupeen, gulvet var beregnet til al mulig
bagage. Mor slæbte kufferten, jeg en lille
junge med siruppen. Det var frygtelig spæn
dende for os børn, men stakkels mor - da
vi ankom til Tønder Nord, hentede vor unge
pige os, vi kunne ikke begribe, hvorfor mor
faldt hende grædende om halsen.
Jeg føler trang til at indføje, at hele min
barndom da ikke alene var skolen og dens
genvordigheder, ubehaget ved lede drenges
råben efter mig, krig og rationering. Når først
gadedøren på Ribevej 8 havde lukket sig
bag mig, var alt godt og trygt. Mit forhold
til mine forældre var lykkeligt og problem
frit. Min far var for mig en klippe af tryg
hed; når jeg gik tur med ham på klare vin
teraftener for at studere stjernebilleder og
varmede min hånd i hans frakkelomme,
kunne intet ondt nå mig - hverken tyskere
eller trolde. Min mor var et sødt, kærligt
menneske, der skabte en dejlig atmosfære
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for os i hjemmet. Men de to år far var med i
krigen, tog hårdt på hende; selv om han hele
tiden lå et par mil bag fronten, levede hun
alligevel i evig angst. Når hendes få venin
der kom til rugkaffe - hver med sin lillebitte
madpakke - ville de gerne have mig til at
spille til deres sang. Det undrede mit barn
lige sind, at disse ældre damer - de har væ
ret midt i 30-erne - med inderlighed og rø
relse kunne synge: »Nattens dæmrende tåger
har sig på engen lagt, dér kun soldaten våger
på sin enlige vagt.«

Våbenstilstand og farvel til skolen

Så kom Tysklands sammenbrud i 1918 og
våbenstilstanden. Den tyske regering måtte
gå med til, at Nordslesvig dækkedes af Wil
sons fredsprogram med folkenes selvbestem
melsesret. Det betød afstemning.
Nu blev tilværelsen på skolen helt utålelig
for mig. Der blev diskuteret, hvor grænserne
for de forskellige zoner ville komme til at
gå. Ville zonegrænsen for 1. zone gå syd om
»den truede firkant«, hvor Tønder lå, eller
nord om? Jeg husker en replik fra klassen:
»Dann können wir in Dänemark reinspu
ken!«
Til sidst blev det nærmest uudholdeligt
for mig, og far besluttede at melde mig ud til
påske, skoleårets afslutning. Jeg blev kaldt
op til rektor, Frau Major von Fahland, hvis
mand var faldet i krigen. Hun var fra Pom
mern og stod vist temmelig fremmed over
for grænsestriden; i alt fald var hun meget
sød imod mig. Hun vidste, at jeg skulle på
Skibelund Efterskole og talte om, at jeg da
skulle komme og hilse på, når jeg kom til
bage aus »deinem lieben Danemark«. Og
det var ikke ironisk! Mine kammerater kun
ne ikke begribe, at jeg ikke ville tage det
sidste år med. Jeg sagde »Alexandrineschule« farvel med dyb lettelse, og jeg kom der
aldrig mere. Bag mig lå tvang og ufrihed,
foran lå en lysende fremtid: afstemning, gen
forening og dansk gymnasium.

Hvor lå bebyggelsen „Lillenæs“?
AF JØRGEN BROMAND

Fhv. gårdejer Jørgen Bromand, Almsted,
har interesseret sig for landsbyen Notmark
skovs oprindelse og gør her rede for sine re
sultater.

I bogen » Sønderjydske Stednavne« udgivet
af Stednavneudvalget 1939, omtales under
Sønderborg amtsrådskreds, side 312, Als
Nørre-Herred, forsvundne bebyggelser. Her
nævnes: Lillenæs, en forsvunden bebyggelse
i Notmark sogn. Der henvises til Løgumbogen 1578, hvor Lillenæs nævnes 22.10.1245,
sammen med lokaliteterne i Als Nørre-Her
red, og umiddelbart foran Halmstad, d.v.s.
Almsted i Notmark sogn, og har måske der
for ligget i nærheden heraf.
I bogen J. P. Trap: Danmark, bind X. 3.
1967, skriver Johan Hvidtfeldt under histo
riske oplysninger om Notmark sogn: »Kon
gen fik 22.10.1245 af sine brødre Abel og
Kristoffer bl.a. 4 mark i guld af Lillenæs og
Almsted.«
Ernst Christensen fortæller i »Bogen om
Als« 1956: Allerede Valdemar Sejers søn
ner Abel og Kristoffer mageskifter deres
gods på Als med deres bror kong Erik. I et
dokument af 22.10.1245 omtales byerne
Mjels, Elstrup, Ulkebøl, Fjelby, Vibøge og
Almsted. Vi hører at disse jorder er vurderet
til mark guld, det første tilløb til en ejen
domskyld og de er inddelt i plove og boel.
Man lever i et ordnet samfund, og penge er
begyndt at få betydning som værdimåler.
Gennem mine efterforskninger om Not
mark sogns historie har jeg fået den opfat
telse, at Lillenæs, eller Litlenæs, sikkert har
været navnet på den spredte bebyggelse,
som dengang var opstået i det område, der
senere er blevet til byen Notmarkskov, som

nu kaldes Fynshav. Den ældstkendte benæv
nelse for Notmarkskov, er Notmarcke-Schowe, som nævnes 18.4.1400. (Afskrevet 1740
efter Vidisse 7.3.1423).

*
Som argumenter for min antagelse kan
anføres:
Lillenæs nævnes sammen med lokaliteterne
i Als Nørherred umiddelbart foran byen
Halmstad, det ældre navn for byen Allemestede 1424 og Almsted 1690, I Notmark
sogn som oprindeligt har hørt under Als
Nørherred. Ved skiftet efter hertug Hans
den Yngres død 1622, tilfaldt hertugdømmet
Nordborg, sønnen Johan Adolf, med herre
gårdene Østerholm og Rumohrsgård, med
de under disse len henhørende byer. Hertug
Johan Adolf døde allerede 21. februar 1624,
uden at efterlade arvinger, og hans brødre
sloges om arven. På hertugens dødsleje af
købte broderen hertug Alexander af Sønder
borg, ham gårdene Rumohrsgård, Østerholm
og Melsgård. Men de øvrige brødre prote
sterede og resultatet blev, at hertug Alexan
der kun fik lov til at beholde Rumohrsgård,
som så kom under Als Sønderherred. Den
øvrige del af Notmark sogn, med byerne
Helleved, Nalmose, Katryde og senere Frederikshoff forblev under Als Nørherred ind
til efter 1864. Ved folketællingen i Notmark
sogn 1860 skelnedes ved angivelse af be
boernes fødeby i sognet mellem byer under
Egen herred og byer under Augustenborg
herred.
Det ældgamle navn Lillenæs viser ganske
rigtig hen til et lille næs, et lille forspring
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langs kystlinien. Det har der sikkert også
været dengang omkring Notmarkskov, men
det er bortskyllet af den stærke strøm i Lille
Bælt, som gennem århundreder har afrundet
strandlinien af østkysten på Als. Derved er
skabt en række sandrevler langs kysten, Ta
genssand, Gunnerssand, Sandrøn og andre
sandrevler udfor Fynshav. Bygningerne til
det tidligere kådnersted matrikel 7, ved
Fynshav, som nu ejes af Set. Georgsgildet i
Sønderborg, har førhen ligget længere ude
ved stranden, men er for omtrent et hundre
de år siden blevet flyttet til den nuværende
beliggenhed, da havet truede med at skylle
grunden bort.
Da landsbyerne på Als er vokset frem,
begyndte bebyggelsen fra vest, hvor de man
ge fjorde og vige gav gode betingelser for
fiskeri og søfart, og jordbundens lette be
skaffenhedgjorde det muligt at bearbejde den
med den tids primitive redskaber. Her findes
de ældste landsbynavne som ender på -ing,
som Klinting, Retting, Eking og Stevning og
navne med -lev og -sted: Sebbelev, Hunds
lev og Almsted. Bebyggelsen har bredt sig
mod øst. Langs med østkysten af øen Als
har den tunge jord i det bakkede terrain,
været for besværlig at opdyrke, og skoven
har haft gode betingelser for at udfolde sig.
Ældre kort viser, at endnu i 1500-tallet har
en stor del af Als været dækket af skov. Ud
fra byerne Notmark, Almsted, Asserballe,
Svovlstrup og Tandslet er der blevet foretataget rydninger af skoven ned imod stranden
og oprettet beboelser som Kattryde, Nallemoos, Notmarkskov, Asserballeskov, Svovl
strupskov som nu kaldes Kettingskov og
Tandsry.

*
Hvem har dengang ejet jorden til disse
rydninger i Notmarkskov? Præstegården i
Notmark har ejet en del jord i området,
navnlig i den del af kongens skov, som kal
46

des Kornbecken og ved Smørholm. Herom
beretter den kendte alsiske historieskriver
Christian Knudsen: »Ifølge et gammelt do
kument, skrevet på latin med efterfølgende
plattysk oversættelse, blev Notmark kirke
betænkt med jordegods. År 1343 skænkede
Christjern Lille, et stykke skov i Korn
becken til Notmark og Asserballe kirker.
I en indberetning som præsten i Notmark
Frederik Jørgen Kruckow, som var præst her
fra året 1682-1699, i året 1690 indsendte til
kancelliet i København, angående præste
gårdens marker og avling, skriver denne:
Endnu hører hertil en præsteskifte belig
gende ved Kombeck hvorom der findes et
gammelt tingvidne fra 1564. Her findes nog
le unge og opskudte bygetræer som min salig
oldefar Hr. Frederik Jørgen Kruckow har
ladet opfreje og opsnie, hvor der kan græsses
3 bæster i tøjer om sommeren. Mod strand
bredden bor to fattige inderster derpå. De
haver hidtil fået kirkens bevilling til at bo.
Den ene er fisker og skal tilse, at de unge
træer ikke forhugges af skovtyve.
De skifter ligger så langt borte, at jeg altid
må købe græsning til mine køer og andet fæ,
ja, endda tigge det af de Hunslef boelsmænd
imod betaling, efter at der ikke holdes fæl
led. Per Ottesen i Smørhoele giver årligen
præsten 2 rdlr. for et stykke land af skov
skiftet Kornbeck, som ifølge brev tilhører
præsten.

*
Som de efterfølgende undersøgelser viser,
har Almsted bymark i ældre tid strakt sig
helt ned til strandbredden langs Lille Bælt,
hvor bønderne har haft skovskifter. Efter
hånden er der blevet foretaget flere rydnin
ger og anlagt nogle mindre bosteder, og den
ne bebyggelse antages, at have fået navnet
»Lillenæs«.
Ved at gennemse skyld- og panteprotokollen for Augustenborg herred fra 1780 til

1870, for at finde frem til, hvilke familier
der har boet på de forskellige ejendomme i
Notmark sogn, viste sig følgende vedrøren
de:

Matrikel 7. Gravgården i Almsted, folio 337
af ovennævnte protokol:
a. På boelsmand Jes Christensen af Grauen
i Almsteds grund blev 26.6.1678 oprettet
et indersted til Hans Thomsen i Notmark
skov, hvis ejendom nu har matrikel 4. af
Notmarkskov.
b. Ved contrakt af 2.5.1764 sælger inderste
Jørgen Petersen Fisker sit sted til Jacob
Friedrichsen Becker i Notmarkskov, og
boelsmand Hans Hansen Graus i Almsted
overlader Jacob Friedrichsen Becker sin
toftgrund, imod at denne årligt betaler
ham 10 mark og 10 skilling for 3 skepper
haveland, førhen betalt med 9 mark 6
skilling.

Matrikel 1, nu gårdejer Hans Andersen, fo
lio 337 +742 + 747 b.
a. Actum 7.2.1803 køber kådner Mathias
Petersen Bladt, matrikel 4 af Notmark
skov, af bondeinderste Jørgen Jørgensen,
sammesteds et stykke land på IV2 tdr.,
som denne har købt af boelsmand Anders
Michelsen i Almsted for 116 rdl. og en
årlig afgift på 1 rdl. til boelsmand Michael
Andersen i Almsted.
b. Den efterfølgende kådner Christian Peter
sen Bruhn på samme matrikel 4 køber 14.
2.1831 af boelsmand Hans Andersen på
matrikel 1 af Almsted et stykke land,
hvorfor han årligen skal yde sælgeren 8
rdl. 8 skil, i afgift.
c. Vedrørende matrikel 36 af Notmarkskov
(nu matrikel 73, som ejes af snedkermes
ter Hans Adolf Christensen) oplyser folio
168 af ovennævnte: Peter Lorenzen Styr
mand, skipper og inderste i Notmarkskov,
købte ifølge kontrakt af 19.8.1794 et styk

ke land i Notmarkskov tilhørende boels
mand Michael Andersen i Almsted.

Matrikel 2 af Almsted, gårdejer Hans Wal
ther, folio 236:

Aktum 15.6.1791 køber bondeinderste
Jørgen Eriksen i Notmarkskov af boels
mand Jacob Thomsen i Almsted, det til
boelet tilhørende land, beliggende i Not
markskov ved Jørgen Eriksens hussted,
stort 1 tdr. 6 skep. (1 skep regnet til 40
kvadrat roden = 320 roden til 1 tdr.)
Matrikel 3 af Almsted, nu Bondegården
Carl Rømer Nielsen, folie 206 + 440.
Inderste og skipper Christen Christensen
Moldt, som boede på matrikel 18 Not
markskov købte 7.7.1788 af boelsmand
Peter Christensen Møller matrikel 9 af
Almsted (nuværende ejer Christian Frost)
et stykke til dette boel hørende land, be
liggende i Notmarkskov mellem boels
mand Jacob Thomsen matrikel 2 på øst
siden og Jens Hansen Bonde matrikel 3 på
vestsiden, på 10 skepper for en købesum på
50 rdl. og en årlig afgift på 10 rdl. at be
tale til martini på boelet. (Se yderligere
derom under matrikel 9 + 5 af Almsted.)
Matrikel 5 af Almsted, Hagelbjergmosegård,
Jørgen Nissen, folio 206 + 440.
Den 7.7.1788 køber inderste og skipper
Christen Christensen Moldt på matrikel
18 af Notmarkskov (nuværende ejer Gun
nar Kock) det boelsmand Hans Eriksen i
Almsted tilhørende land, beliggende i
Notmarkskov, mellem Jacob Thomsen og
Jens Hansen Bondes land.

Matrikel 6 af Almsted, gårdejer Aksel Erik
sen, folio 449 + 446 b.

Christen Christensen Koppelgaard, søfa
rende køber 24.2.1787 bondeindersteste47

det af Peter Jensens enke Kierstina Chri
stians i Notmarkskov (nuværende ejer
Anna Cecilie Jørgensen, matrikel 31).
Actum 31.3.1789 køber han, det ved hans
hussted beliggende land tilhørende boels
mand Rasmus Frederiksen i Almsted,
stort 4 skep, 38 roden for 40 rdl. og en
årlig afgift til sælgeren på 4 rdl. Den efter
følgende ejer af nævnte matrikel 31, Nico
lai Petersen Schmidt forpligter sig 19.8.
1822, for at få tilladelse til at bygge på
den af Rasmus Frederiksen erhvervede
grund, at betale denne yderligere 1 rdl.
sølv og 57 3/5 skilling årlig.

Matrikel 9 af Almsted, Christian Frost, nu
Padholm, folio 206 + 440.
a. Actum 7.7.1788, se under matrikel 3 + 5.
b. Inderste Peter Christensen Schmidt på
matrikel 12 af Notmarkskov, som nu ejes
af Jørgen Kolmos, købte 5.3.1789 af
boelsmand Peter Christensen Møller, ma
trikel 9 af Almsted, hans areal i Notmark
skov på 1 tdr. 38 roden for 50 rdl. og en
årlig afgift på 4 rdl. til sælgeren.
c. Folio 784 + 783 b af fornævnte protokol
oplyser:
Kådner og søfarende Hans Peter Thorsen
køber 7.6.1796 et areal beliggende Not
markskov, tilhørende Peter Christensen
Møller i Almsted på 1 tdr. 3 skep 28 ro
den. Hans Peter Thorsen boede på matri
kel 13 i Notmarkskov, som nu ejes af hus
mand Jacob Kolmos.

Matrikel 12 af Almsted, gårdejer Hans Erik
Clausen, folio 560.

Ar 1789 den 31.3. lejer skipper Jens Chri
stensen af bondeinderste Jørgen Mathie
sen i Notmarkskov, nu matrikel 25, et
stykke land 14 skep stort for ubestemt an
tal år, for en årlig afgift på 10 rdl. Ar
1795 den 4.5. køber præsteinderste og
skipper Jens Chrisensen ifølge kontrakt
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af boelsmand Nicolai Rasmussen matrikel
12 i Almsted det ham tilhørende land, be
liggende ved søen i Notmarkskov på 3
tdr. 6 skep.
Det ses således, at boelsmændene i byen
Almsted har ejet en del jord i det gamle
Notmarkskov. Det må antages, at bosteder
ne til dels er oprettet på bondejord, og det
tilliggende land har sikkert været forpagtet.
I forbindelse med udskiftningen i 1794-95
har forpagterne ønsket at erhverve jorden
til ejendom.
De nævnte årlige afgifter blev sammen
med alle ved udskiftningen pålagte årlige af
gifter for bønder, såvel som kådner og in
derster afløst ved den prøjsiske forordning
af 30.7.1884, ved kapitalindskud eller ved
en årlig skatteydelse til rentebanken i løbet
af en 30-årig periode.
Det viser sig fra senere tids jordhandler,
at boelsmændene til dels har sikret sig for
købsret til de solgte jordparceller.
Dette nærliggende ejerforhold mellem de
tidligere beboere i Notmarkskov og boels
mændene i Almsted kan godt give en be
grundelse til at antage, at bebyggelsen »Lil
lenæs umiddelbart foran Almsted« har væ
ret navnet på de oprindelige bosteder i det
tidligere Notmarkskov.

Anmærkninger:
Logumbogen 1578, S. R. D. 8 er en forkortelse
af Scriptores Rerum Danicarum 1-4, udgivet
af Jacob Langebæk med flere, Hafnia 1772
og København 1878.
I middelalderlige dokumenter citeres kun med
år og dato, som tilfælde 22.10.1245 og 7.3.
1423. Som de foreligger i afskrift tilføjes tid
og herkomst.
Angående de forskellige skrivere henvises til
Repertorium diplomaticum regni Daniel mediævalis 1-4, udgivet ved Kr. Erslev, Køben
havn 1894.
Augustenborg herreds skyld- og panteprotokol
opbevares i Landsarkivet i Åbenrå.

Hoveriafløsning i Rumohrgård len
AF P. DIEDRICHSEN

Afløsning af hoveripligten har været en skel
sættende begivenhed i datidens bondesam
fund, og med støtte i et samtidigt dokument
fra en slægtsgård i Hundslev, skriver fhv.
førstelærer P. Diedrichsen, Augustenborg,
om betingelserne for afløsningen.
Fra en gammel slægtsgård i Hundslev på
Als, hvis ejere gennem lange tider har været
hoveripligtige på Rumohrsgård i den tidli
gere Notmark kommune, siden 1. april 1970
i Augustenborg kommune, har undertegnede
fået et gammelt dokument, der vedrører af
løsningen af hoveripligten på denne i sin tid
store gård på næsten 600 tønder land. Det
er i dette år 130 år siden afløsningen skete.
Der blev i den anledning optaget en proto
kol:
Sket i Augustenborg herredsfogderiet den
7. oktober 1851, nærværende den p.t. som
herredsfoged fungerende aktuar Carstens.
Administrationen for de Augustenborgske og Gravensten’ske godser har ved skri
velse af 20. september 1851 fremsendt conceptforening betræffende afløsningen af ho
veriet i det Rumohrgårdske len, og pålagt
herredsfogderiet at optage en protokol, hvil
ken alle de hoveripligtige boelsmænd i lenet
ville have at underskrive, efter at de have
afgivet forklaring, om de ville foretrække at
indløse afløsningen med en kapital, der for
hvert helt boels vedkommende vil udgøre
425 rdl. courant.
I denne anledning er samtlige boelsmænd
i Rumohrgårds len mødte i dag.
Hoveriafløsningen, som vil være at ved
hæfte ethvert adkomstbrev for vedkommen
de boelsmand, så lydende:
»Efter at den ved Hans Majestæt kongens
resolution af 27. maj 1848 Allerhøjst for

ordnede administration for de kongelige
Augustenborg’ske godser på Als i anledning
af indkomne ansøgninger fra de hoveriplig
tige gårdmænd om at hoveriet i det Augu
stenborg’ske distrikt måtte ophæves, under
9. og 21. maj 1849 havde beskikket en kom
mission bestående af
1. hr. justitsråd, godsinspektør Richter,
ridder af Dannebroge, af Slagelse.
2. hr. amtsforvalter v. Holstein fra Tønder.
3. og synsmand Duus fra Skovby på Als,
til at undersøge hoveriets virkelige værdi og
på nærmere approbation at underhandle
med vedkommende om dets fuldstændige af
løsning, og efter at denne kommission havde
fuldført sine arbejder d. 21. juli 1849 og
indsendt sine forslag, tilkendegav admini
strationen i følge Allerhøjeste bemyndigelse
ved resolution af 18. oktober 1849 at de
ældre forhold ved den nu forestående hove
riafløsning på de Augustenborg’ske godser
ikke skulle tages i betragtning, men at en
fuldgårds hoveri til Rumohrgårds hoved
gård skulle kunne afløses på de af kommis
sionen foreslåede vilkår med en årlig afgift
på 17 rdl. Courant eller 27 rbdl. 19 1/5.«
I anledning af denne resolution have
samtlige boelsmænd i Rumohrsgårds len
under 24. november erklæret, at de ønske
de hoveriets opløsning fra 1. maj 1850 på de
vilkår, som var approberede ved resolutio
nen af 18. oktober 1849.
I følge disse gensidige erklæringer er for
Rumohrsgård hovedgård alt hoveri in natu
ra, som hidtil har været præsteret af boelsmændene i R. len enten til Rumohrsgård
hovedgård eller til Gunstrup eller til herska
bet og som har været genstand for kommis
sionens underhandlinger ophævet fra 1. maj
1851 på følgende vilkår:
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1. at det hoveri, som gårdmændene i følge
deres arvefæstebrev med tilhørende regle
menter er pligtige til at forrette, være sig
af hvad navn nævnes kan; klapjagtsdage
ne derunder medberegnende, ophører al
lerede fra 1. maj 1851, og skal efter den
tid igen godsherskabshoveri kunne påbydes enten nuværende eller efterkommen
de besiddere af gårdene, hvorimod det er
en selvfølge, at gårdens besiddere i hen
seende til offentlige kørsler og præstatio
ner, kørsler og håndtjeneste til kirken m.
m. samt i henseende til tvangsmøllegæster
nes forpligtelse til kørsler af materialer
m.m. til møllerne og til vejenes istandsæt
telse m.m. og andre vejarbejder, blive
samme vilkår undergivne som hidtil.
2. Den årlige hoveriafgift af 17 rdl. courant
eller 27 rbdl. 19 1/5 bs. for en fuldgård
erlægges i 2 terminer nemlig 1. maj og 1.
november, hver gang med det halve, før
ste gang 1. nov. 1851 for det forløbne
halvår.
3. Den årlige udvisning af gavntræ, som
imod erlæggelsen af en billig betaling er
tilstået de hoverigørende gårdmænd, bort
falder aldeles og er den udvisning, som i
efteråret 1850 er præsteret, således den
sidste, der kan gøres fordring på.
4. Det skal stå hver enkelt gårdmand frit for
at frigøre sig for den omkontraherede år
lige hoveriafgift ved indbetaling i de
Augustenborg’ske godsers jordbogkasse
af afgiftens 25 dobbelte beløb, hvilken
indbetaling gøres til den ved godserne
fungeren kasserer efter 3 måneders fore
gående skriftlig varsel til den 1. maj eller
1. november til overinspektøren ved be
meldte godser. Indtil sådan indbetaling
sker, forbeholdes godsherskabet den sam
me panteret i gårdene m.m., som allerede
haves fra de tidligere betingede og fast
satte arvfæsteafgifter. Det følger iøvrigt af
sig selv, at ingen sådan opsigelse skal kun
ne gøres fra godsherskabets side, medens
det derimod skal stå gårdmændene frit for
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efter varsel som foranført at betale den
kapital afgiften forrenter, når kun slige
afbetalinger er runde summer og ikke un
der 50 rdl. courant ad gangen.
5. Forestående 4 poster finder også anven
delse på gårdmænd, der nu er tilstået temporaer fritagelse for hoveriet.
6. De gårdmænd, som ikkun præstere 1/3,
1/2 eller 2/3 gårdshoveri, svarer hoveri
afgift til hvad som er omkontraheret for
en hel gård.
7. Den nærværende afløsning af hoveriet
vedkommer ikke den i 1806 foretagne af
løsning af det ubestemte hoveri, med hen
syn til hvilken boelsmændenes rettigheder
og forpligtelser bliver uforandrede.

Den årlige hoveriafgift som således skal be
tales, udgør 17 rdl. for 4 boel i Ketting, 4 i
Notmark, 16 i Hundslev, 10 i Almsted des
uden 2 boel med kun 14 rdl. 40 sk. Proto
kollen er bleven dem forelæst, og erklærer
de sig og deres eftermænd på boelene resp.
for deres koner og myndigheder at de akcepterer de i forestående nærmere anførte
bestemmelser hoveriets afløsning vedkom
mende og tillige forpligter sig resp. uxorio
et tutorio nomine at yde og opfylde alt som i
samme er foreskrevet og vedtaget. Tillige
erklærer de, at de ikke foretrækker at ind
løse afløsningen med en kapital, der for
hvert helt boels vedkommende vil udgøre
425 rdl. courant.
Til vitterlighed har samtlige boelsmænd i
Ketting, Notmark, Hundslev og Almsted,
dog med undtagelse af boelsmand Peter Pe
tersen i Notmark, som ikke er mødt, for sig
og deres boelseftermænd, resp. uxorio et tu
torio nomine, under pantsættelse af deres
ejendele, og under frasigelse af alle indven
dinger og retsvelgerninger, være sig af hvad
navn nævnes kan, i særdeleshed den retsre
gel, at en almindelig renunciation ikke gæl
der, når en speciel ikke er forudgået, egen
hændig underskrevet nærværende dem fore
læste og af dem ratihaberede protokol.

SKET I AUGUSTENBORG
I HERREDSFOGDERIET,
den 10. oktober 1851, nærværende den un
dertegnede Peter Petersen, boelsmand af
Notmark, erklærer, at han i eet og alt for
sit vedkommende tiltræder forestående be
stemmelser hoveriets afløsning vedkommen
de, forpligter sig til at yde og opfylde alt,
som i samme er foreskreven og vedtaget, og
erklærer, at han ikke foretrækker at indløse
afløsningen med en kapital af 425 rdl. cou
rant.
Til vitterlighed har Peter Petersen under
frasigelse af alle indvendinger og retsvelger-

ninger også pantsættelse af sine ejendele
egenhændig underskreven forestående ham
forelæste op af ham ratihaberede protokol.
A.u.s.
Peter Petersen
Til Vitterlighed
Carstens est.
Approberes. Den af Hans Majestæt kongens
anordnede administration for de Augusten
borg’ske og Gravensten’ske godser.
Apenrade, den 4. december 1851.
Heltzen
In fidem! Augustenb. overinspektorat
den 8. febr. 1852.

Boganmeldelser
Mads Lidegaard: Hærvejen over Kongeåen, fra Vejle å til Vojens, og
Mads Lidegaard: Hærvejen mod grænsen, fra Vojens til Padborg
Tegninger af Jens Rosing, korttegninger af Svend Hansen. Schultz forlag 1979 og 1980.

Det arbejde, som Mads Lidegaard påbe
gyndte i 1975 ved udsendelsen af bogen
Hærvejen i Viborg amt, at skildre hærvejen
i dens forskellige forløb fra Viborg til Ejderen, er gennemført med prisværdig sikker
hed. De to sidste bøger i rækken, Hærvejen
over Kongeåen, 1979, og Hærvejen mod
grænsen, 1980, dækker det nordslesvigske
stykke, og det er dette, der her skal omtales.
For Mads Lidegaard er hærvejen ikke en
enkelt linie, hvor man kan sige, at »vejen
gik«, men han ved, at vejen har eksisteret i
mange århundreder og i denne tid har haft
mange forløb i nærheden af hinanden. I dis
se bøger spores hærvej s trafikken da i et ind
til 20 km bredt område med mange forskel
lige veje, hvoraf nogle godt kan have været
samtidige, så man har kunnet vælge mellem
dem alt efter årstid, terrænforhold eller be
hov. Det billede af hærvejen og dens færdsel,
som møder en i disse skildringer, bliver der

for meget mere levende og nuanceret, end vi
hidtil har været vant til at forestille os, og
da det er vanskeligt at holde de forskellige
veje tidsmæssigt ude fra hinanden, bliver
billedet måske snarest mere broget, end den
faktiske virkelighed nogensinde var.
Hvordan gik det så syd for Kongeåen?
Det var jo det stykke, som Hugo Matthiessen kaldte den døde vej, fordi en nogenlunde
sikker »linie« ikke kunne påvises. Var der
overhovedet en hærvejsrute, der førte over
Kongeåen ved Skodborghus? Det mener
Mads Lidegaard der var, endog hele to ved
Skodborg og en østligere mellem Vamdrup
og Sommersted.
Sporene igennem selve Farrisskoven er få
og svage, men syd for skoven, ved overgan
gene over Jels å ved Hennekesdam og Stursbøl, er der igen holdepunkter for forskellige
vejforløb. Gravhøje, hulveje og mundtligt
traditionsstof giver oplysning om vejene, og
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især er luftfotos en hidtil ikke brugt kilde,
der giver helt præcis besked om vejenes pla
cering og retning. Disse luftfotos er så vig
tige, at man kunne ønske nogen af dem gen
givet i bogen, men dens illustrationer holder
sig til håndtegnede kort og Jens Rosings
smukke tegninger.
Mellem Jels å og Nørreå , det er gennem
Stursbøl Hegn og over Oksenvad Hede, er
der hele fire veje at holde rede på. Den vest
ligste, mellem Stursbøl og vestsiden af Ok
senvad plantage, er dog på dette nordlige
stykke en tynd kop te, men sydligere støttes
den af to af museets store udgravninger, egekistegraven ved Kærgård og den særprægede
gravplads ved Hørløk. Begge fund afgiver
tydelige vidnesbyrd om forbindelser til mid
delhavslandene og kan begrunde, at den vej
der på sydsiden af Elkær bæk fra Hørløk går
mod Bæk og Bæk Nørremark, er et gammelt
hærvejsforløb. Sydpå kan den have haft sin
fortsættelse i Savsevejen. Et enkelt eksempel
på, at det med en terrængående iagttager
som Mads Lidegaard og med museets kort
med de mange signaturer for fund og under
søgelser ved hånden er interessant at gen
nemgå dette område, der vrimler med små
og større spor af historien.
Jo vestliger en overgang over Kongeåen
disse veje havde benyttet, des mere måtte de
syd for åen trække mod øst for alle at kun
ne mødes i det klassiske hærvejsstykke mel
lem Sommersted og Vojens, og her, syd for
Vojens, modtog de en endnu østligere vej,
der fra Egtved var søgt ned over Vamdrup,
Bastrup mod Tågerup, Refsø og Sommer
sted. Der er ikke alt for meget at holde sig
til, og igen spiller luftfotos en stor rolle. Ve
jen tildeles en levetid indtil tidlig middelal
der.
Den sidste af bøgerne, der følger hærve
jen fra Vojens til grænsen, skulle sådan set
være lettere skrevet, som vejene her er sam
lede på et meget smallere stykke. Der er sta
dig flere forskellige vejforløb, men de ligger
nær hinanden, og sporene af gamle veje er
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mange her i dette mellem byerne sent op
dyrkede terræn. Det kan være vanskeligt at
skelne vej fra vej, og det kan være forklarin
gen på, at en af de mest spændende veje,
Savsevejen, er anbragt forkert på kort 1.
Tegnet lidt vest for Skrydstruppigens høj og
ned over østenden af flyvepladsens startba
ne ligger den alt for østlig i forhold til, at
det eneste sted vi med sikkerhed ved, at Sav
sevejen har gået, er langs ad sogneskellet
mellem Vedsted og Skrydstrup sogne.
En vej langs ad et sogneskel er en mærke
lighed. Veje går ellers på tværs af sogneskel
lene, fra by til by. Langs ad disse sogne
grænser går netop kun de store fjernveje, og
deres beliggenhed forstås bedst ved, at de er
så gamle, at sognegrænserne ved sognenes
oprettelse lagdes ind til dem. Fra nordøsthjørnet af Bevtoft plantage fortsatte Savsevej forbi Skrydstrup, Hørløk til den omtalte
vej syd for Elkær bæk. En tydelig fjernfor
bindelse.
Afsnittet mellem Skodborg og Immervad
hører til de mest problemfyldte på hærvejens
lange vej. Det er jo også tidligere diskuteret
her i Månedsskriftet (1972, side 117, Bjørn
Svensson). Men udover at holde på, at man
ikke kan skelne skarpt mellem de forskellige
veje og deres navne, som Bjørn Svensson
gør, kommer det ikke til nogen diskussion.
Mads Lidegaard er ikke debattøren med de
skarpe standpunkter, og her kan han nok
gøre en dyd af nødvendigheden under hen
visning til vor særdeles mangelfulde viden.
Men somme tider har man lyst til at spør
ge forfatteren på ære og samvittighed, hvor
meget af materialet han havde inden for
synsvidde, da han skrev sin tekst. Dele af
den synes skrevet efter hukommelsen, hvil
ket ville forklare de fejl med hensyn til ver
denshjørner og andre topografiske detaljer,
som forekommer. F.eks. ligger Trelleborg
voldsted øst for Vedbøl, ikke mellem Ved
bøl og Vedsted.
Kortene er alle håndtegnede, hvilket stil
ler forfatteren noget friere ved indtegning af

de gamle veje i forhold til de endnu funge
rende end et virkeligt kort ville gøre. Men
det er ikke let at finde fra det ene kort til
det næste. En stor hjælp ville det være, om
der i teksten fandtes henvisning til det kort,
hvor et bestemt vejstykke kunne ses. Der
burde nok også findes en litteraturliste, hvor
man kunne finde de artikler, som, med til
slutning eller afstandtagen, nævnes i teksten.
Disse anker skal dog ikke svække indtryk
ket af, at vi med disse bøger har fået et nyt

værktøj til ude i terrænet at opleve hærvejen
som den store færdselsåre. Hærvejen er ikke
en »vej«, men den er et terræn på op til 20
km’s bredde, hvor en stadigt glidende færd
sel, gående, ridende, kørende, trækker sine
spor og har gjort det i årtusinder. Med den
ne erhvervslivets store pulsåre stod samfun
det materielt og åndeligt i forbindelse med
resten af verden.

Hans Neumann

Socialdemokratiets nordslesvigske Folke-Almanak for Aaret 1905
Genudgivet af Robert Huhle, i kommission hos Andreas Clausens boghandel i Sønderborg,

kr. 14,75.

Det er en meget interessant tryksag, Robert
Huhle her har udgivet. Det drejer sig om en
dansksproget almanak, som Hertugdømmer
nes tyske socialdemokrati gratis lod uddele i
Nordslesvig i 1905 i over 10.000 eksempla
rer for at skaffe sig bedre kontakt med dan
ske kredse og hverve for opslutning af dan
ske stemmer ved valgene. Det var led i en
politik, der f.eks. i 1902 førte til vedtagelse
af en resolution, der fastlagde den socialde
mokratiske støtte til de undertrykte danske,
blandt andet med opretholdelse af Pragfredens § 5 og dens løfte om en folkeafstem
ning i Sønderjyllands nordlige del.
Foruden kalenderen indeholder almanak
ken politiske artikler, egnet til formålet.
Over hver måned er anført begivenheder,

der i tidligere år er sket i den pågældende
måned, f.eks. 13. december 1894: »Folk
straffes, fordi de sang: Vort Modersmaal er
dejligt.«
Nedenfor hver måneds kalenderoplysnin
ger er anført vers, blandt andet af Bjørn
stjerne Bjørnson, Valdemar Rørdam og Hol
ger Drachmann, med ganske behændig ba
lance mellem den nationale og den sociale
kamp, med betoning af det fælles krav om
frihed.
Formodentlig var det et resultat af den
socialdemokratiske almanaks opdukken i
1905, at Sprogforeningens almanak det føl
gende år indeholdt en opfordring til at arbej
de for videre udbredelse af denne sidste.
Bj.Sv.

Helge Rønnow: Brødremenigheden - en levende tradition
Forlaget Savanne. 94 sider. III. Pris 45 kr.

I de senere år er der udgivet flere bøger om
Brødremenigheden og Christiansfelds histo
rie. Men indtil nu har der manglet en, der
fortalte om menighedens herrnhutisk-pietistiske tradition, den tradition der betyder så
meget for medlemmerne, at de vælger at leve
som frimenighed, selv om der ikke er noget
i deres religiøse overbevisning, der hindrer
dem i at være medlemmer af folkekirken.

Helge Rønnow, der er præst for Brødre
menigheden i Christiansfeld, fortæller ind
ledningsvis om Brødremenighedens historie
fra den fornyede Brødremenighed blev stif
tet i Herrnhut i 1727 som et samfund bestå
ende af flygtninge fra den gamle brødrekirke
i Böhmen og tyske pietister. Så følger lidt om
det herrnhutisk-pietistiske arbejde, som også
i Danmark begyndte i 1727, da udsendinge
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fra grev Zinzendorf skulle undersøge mulig
heden for, at Brødremenigheden kunne med
virke i missionsarbejde på Grønland. I årene
derefter blev der i samarbejde med danske
pietister holdt herrnhutiske forsamlinger
rundt i landet - ikke for at danne brødreme
nigheder - men for at styrke det lokale kir
keliv. H. A. Brorson nævnes som en præst,
hvis forkyndelse var typisk herrnhutisk.
Og endelig beretter det historiske afsnit
om oprettelsen af Brødrekolonien Chri
stiansfeld, dels som et egnsudviklingsprojekt
i statens interesse,dels for at man kunne ha
ve et center, hvor de spredte medarbejdere
kunne samles i et fællesskab.
Foruden at videreføre de gamle liturgiske
traditioner føler menigheden det som sin op
gave at være økumenisk kirke i et fællesskab
med de forskellige kristne kirkesamfund.
Det er »altid en glæde for Brødremenighe
den at opleve gudstjenestefællesskab med
kristne, der er opvokset i andre traditioner«,
siger forfatteren og tager dermed klar stilling
til et problem, der synes uløseligt for mange
andre trossamfund.
I bogens hovedafsnit gennemgås Brødre
menighedens gudstjeneste, der består af li
turgi og sang, hvorigennem »menigheden be
der til Gud og takker for frelsen ved Jesu
død og opstandelse«. Man undgår ikke, når
man læser om menighedens skikke - hvoraf
kun nogle få skal nævnes her - at få et
stærkt indtryk af den vægt, der lægges på
brug af symboler. Det får man i øvrigt alle
rede, før man åbner bogen: På grøn bag
grund, farven der betyder liv og vækst, ses
gudslammet med sejrsfanen, det mærke
Brødremenigheden har gjort til sit eget.
Det er karakteristisk, at en stor del af
menighedens medlemmer deltager i gudstje
nestens afvikling, dette gælder også ved dåb
og nadver. Nadverliturgien understreger for
uden fællesskabet også det almindelige præ
stedømme, idet den væsentlige del af litur
gien udgøres af menighedens sang.
Under omtalen af sakramenterne finder
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forfatteren det nødvendigt at forklare, at li
turgien er i overensstemmelse med Biblen.
Og det gør han ret i, for i manges øjne
virker Brødremenighedens ritualer fremme
de og giver anledning til tvivl, om de nu og
så er udtryk for »rigtig« kristendom. For
eksempel er det ikke forståeligt for alle, at
børn døbes »til Jesu død«.
Også kærlighedsmåltidet, en skik som
stammer fra oldkirken, er et symbol på me
nighedens fællesskab. Under salmesang bæ
res rosinboller og te rundt, som så nydes,
mens koret synger.
Forfatteren omtaler Brødremenighedens
løsensbog og husandagtskalender som en del
af liturgien.
Løsenbogen med ord fra Biblen og salme
linjer udgives af brødrekirker i flere lande,
ialt i 1.250.000 eksemplarer, og skal opfor
dre til bibellæsning. Forfatteren siger »... i en tid, hvor der tales meget om medi
tation, kan det ikke være uvæsentligt, at
kristne mennesker hver dag får et bibelord at
gennemtænke og meditere over. Det bringer
en helt anden berigelse og fylde end et tomt
mantra ...«.
Husandagtskalenderen bringer et andagts
stykke til hver dag og trykkes på dansk i et
oplag på 20.000, et tal, der siger noget om
Brødremenighedens betydning blandt folke
kirkens medlemmer. Menighedens eget med
lemstal er 152.
I en ægte herrnhutisk forkyndelse samles
man altid om Jesu lidelse og død som en for
udsætning for menighedens opstandelseshåb
og salighedsforventning. Men påsketiden har
sin egen liturgi. Der indledes med læsefor
samlinger og nadverforberedelse, og skær
torsdag fejres så den hellige nadver. Lang
fredag holdes den ejendommelige gudstjene
ste, Kristi dødstime, hvor man efter stille
bøn takker for Jesu lidelse og død og der
efter skifter fra sorg til glæde og lovsang.
Også gudstjenesten påskemorgen begynder
med sorg og stilhed, indtil præsten ved sol
opgang hurtigt kommer ind og råber: Herren

er opstanden! Så er der glæde og lovsang,
som fortsætter med, at man med basunkoret
i spidsen går til kirkegården, Gudsageren,
for at forsætte lovsangen sammen med dem,
som ligger der »... og såfremt de er henso
vet i troen på Jesus Kristus, er faret hjem til
menigheden i himlen ...«.
Siden den første danske brødremissionær
i 1746 blev udsendt til Suriname, har menig
heden udsendt missionærer til alle verdens
dele. En nødvendig forudsætning herfor er
økonomisk støtte fra folkekirkelige kredse.
I praksis udføres arbejdet i et samarbejde
med Indre Mission.
Bogen afsluttes med Brødremenighedens
kirkelitani og den afsluttende lovsang lang
fredag eftermiddag, hvor Jesus takkes som
lammet, der har udøst sit blod for at sone
vore synder.
Forfatteren har bestræbt sig på at udtryk

ke sig kort og klart og ikke føre læseren på
kulturhistoriske sidespor - hvorinteressante
de end måtte være. Han har kun taget med,
hvad han finder nødvendigt for sin skildring
af traditionen. Samme nøgternhed gælder
med hensyn til valg af illustrationer, selv om
nogle af dem - det gælder tegninger af Hen
ning Selch - også er dekorative.
Læsningen lettes af god typografi og tek
stens opdeling i mange små afsnit. Der er
litteraturliste med litteratur om Brødreme
nighedens historie og missionsvirksomhed.
Bogen er oplagt læsning for alle, der inter
esserer sig for Brødremenigheden, men kan
også læses med udbytte, hvis man beskæfti
ger sig med pietismen, de gudelige forsam
linger og vækkelserne i Danmark i forrige
århundrede. Det er jo her herrnhutemes be
tydning i Danmark har været størst.
Aksel Gyldenkærne

Dansk skoleforening for Sydslesvig 1979/1980

Hundrede siders beretning om den danske
skoleforenings virke i Sydslesvig i jubilæums
året 1979-80 må naturligvis omfatte en bil
ledside over foreningens formænd gennem
60 år, men lidt flovt er det, at grosserer Cor
nelius Hansen, der var formand i 40 år, er
afbildet med et fotografi af landstingsmand
H. Jefsen Christensen. Kender man ikke
sine egne formænd?

Antallet af de danske skolers nybegynde
re, der har været faldende siden 1972, er
yderligere reduceret fra 513 i 1979 til 444 i
1980, men skoledirektør Chr. Thorup Niel
sen øjner tegn på begyndende stabilisering.
Det samlede elevtal er gået tilbage fra 6457
til 6309. Hertil kommer børnehaverne med
1538 børn.

Chr. Paulsen: Ny Sønderborg Mosaik
Dy-Po bogforlag 1980, 88 sider. III.

Malermester Chr. Paulsen, Sønderborg, har
samlet nogle fordringsløse lokalhistoriske
bladartikler til en »Ny Sønderborg Mosaik«,
der er udsendt af Dy-Po bogforlag i nyde
ligt udstyr.
Chr. Paulsen skildrer huse, mennesker og
begivenheder i let og underholdende stil,
men man kunne nok ønske, at der ind imel
lem var større præcicion og dyberegående
oplysninger til at bære det lokahistoriske.
For eksempel giver det morsomme portræt

af den gamle læge Johann Krey ingen be
sked om de håndsrækninger, han gav danske
under Fremmedherredømmet, og ringrider
snakken går uden om de nationale stridig
heder, der var knyttet til.
Det er en lapsus at udnævne amtmand
Lundbye til farbror til maleren J. Th. Lund
by e, der omkom ved et vådeskud i 1864.
Bedst er bogen, hvor den er præget af egne
oplevelser.
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Sprogforeningens almanak for 1981
Dy-Po bogforlag, pris 29,50 kr.

Sprogforeningens almanak møder i år med
ny redaktør og nyt omslag. Af indholdet
skal fremhæves professor Anders Ølgaards
skildring af drengeårene i Åbenrå og Hans
lensgreve Schacks omtale af tre bøger, der
står centralt i den sønderjyske historie: Den
blå sangbog, A. D. Jørgensens Fyrretyve for

tællinger af Fædrelandets historie og den
sønderjyske salmebog. Det er godt, de ikke
bliver glemt.
Den ny redaktør, Günter Hintze, kan ro
ligt fortsætte redaktionen efter de retnings
linier, der her er fulgt.

Sydslesvigsk årbog, Dansk virke i grænselandet.
Udgivet af Sydslesvigsk Forening, redigeret af K. Grage. III. 136 sider.

Den sydslesvigske årbog er udvidet fra 128
sider i fjor til nu 136 sider, og fordelt på 60
kapitler fortæller den om stabilisering og
vækst. Tror man, at det er kedelig læsning?
Så kan man bare slå op på side 82, hvor pa
stor Jens Svendsen i beretningen om SSH
(Sydslesvigsk selvhjælp) har medtaget en
versificeret medlemsliste. Traugott Møllers
ene indsats (De små glæders fond, hvorfra
der i 1979 af Niels Bøgh Andersen er uddelt
1183 portioner til »ukendte og oversete syd
slesvigere«, både dansk- og tysksindede),
har fået sit eget kapitel, medens den histori
ske orientering, der udgår fra hans andet
fond, »Slesvig Land«, også til både dansk
og tysksindede, må nøjes med en omtale i
forordet og formandsberetningen.

Der er mange billeder, f.eks. af Carsten
Boysen med Forbundsrepublikkens fortjenst
medalje, der blev givet ham som påskønnelse
for mange års indsats for frisisk sprog og
kultur. Og af Gerhard Ernst, der stikker
sølvnålen i et jakkerevers (Ernst Vollertsens,
ikke Karl Otto Meyers!)
Og der er tal: Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig har nu rundet de 150.000 bind i
årligt udlån. Sydslesvigs danske ungdoms
foreninger er nu oppe på 10.408 medlem
mer. Elevtallet i skolerne ligger på 6309 mod
6457 i fjor.
Arbogen slutter med en sydslesvigsk vej
viser, ialt 11 sider med adresser på navne og
personer, i sig selv et billede af det vidtforgrenede danske arbejde i Sydslesvig.

Dansk præste- og sognehistorie,
bind X Haderslev stift, hefte 6 Aabenraa provsti, B De vestlige sogne. Udgivet af A. Pon
toppidan Thyssen.

Hefte 6 fra Haderslev stift, der går fra side
431 til side 510, begynder med slutningen af
Øster Løgum sogn og slutter med begyndel
sen af Bov sogn. Ind imellem har man be
handlet Hellevad-Egvad, Rise, Hjordkær,
Bjolderup, Uge, Kliplev, Kværs og Holbøl
sogne foruden Bedsted, der i 1973 blev over
ført til Tønder provsti i Ribe stift.
Småbemærkninger vil altid kunne anføres.
Under Rise er nævnt, at Skedebjerg måske
betyder »adskillelsens (vandskellets) bjerg«.
Navnet, der også er kendt andetsteds fra, be
tyder ifølge Sønderjyske stednavne Skelbjerg,
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men opfattes her som skel mellem Rise sogn
og Åbenrå. Når det under samme sogn an
føres, at Trap ikke vurderer Riseborg som
en rigtig borg, men kun som et voldsted, skal
bemærkes, at Trap behandler det som et
voldsted efter en rigtig borg.
Flere steder anføres forblommede hentyd
ninger til anker mod præstens vandel. Måske
præsternes omdømme kunne stå sig ved, at
ankerne blev konkretiseret.
Heftet kan som de andre anbefales ikke
blot til de i den kirkelige historie interessere
de, men også til lokal bevågenhed.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN:
1. november: I en redegørelse vedrørende
tilskuddene til Dansk Centralbibliotek skri
ver overbibliotekar Jørgen Hamre, at vel er
tyske kommunale og amtskommunale til
skud siden 1970 steget fra ca. 36.000 DM til
179.000 DM, men faktisk burde tilskuddet
allerede i 1970 have været 179.000 DM og
i dag nærmere en million, hvis reglen om
samme tilskud for samme ydelse gjaldt.
3. november: Danmarks Biblioteksforening
vil kontakte Seksmandsudvalget for at få
skred i bevillingerne til en nødvendig udvi
delse af Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
I anledning af Grænseforeningens 60-års
jubilæum bevilges 165.000 kr. til forskellige
sydslesvigske formål.

5. november: Godt en halv snes deltagere
har meldt sig til et frisisk kursus på hallig
Hooge.
Sydslesvigsk Vælgerforenings forslag om
at binde ministerpræsidentens embedsperio
de til en valgperiode, behandles videre i et
udvalg nedsat af Kiel-landdagen.
6, november: Tyske arkæologer mener at
have fundet et afgørende bevis på, at Hede
by ikke som hidtil antaget blev forladt i
1066, men at der også efter den tid har væ
ret en boplads med betydelige havnefacili
teter.
SdU-forretningsfører Karl Kring forlod i
protest et møde i Egernførde, hvor et sted
ligt CDU byrådsmedlem påstod, at Bonnerklæringen blot sikrer retten til at være

dansk, men ikke hvordan denne ret skal fi
nancières.
På Dansk Voksenundervisnings repræsen
tantskabsmøde oplyses, at de tyske tilskud
ialt beløber sig til 108.000 DM, og der ydes
en ligeberettiget støtte fra næsten alle syd
slesvigske kommuner, hvortil der er sendt
ansøgninger.
I Ärhuus Stiftstidende retter SSF-næstformand Gerhard Ernst en skarp kritik mod
landdagsmand Karl Otto Meyer, som efter
Ernsts mening mere og mere spiller sig selv
i forgrunden og, siddende i et elfenbenstårn,
råder over et enestående meningsmonopol.
Der er megen utilfredshed under overfladen,
fordi han ikke tilgodeser borgerlige syns
punkter.

10. november: Tysklands ældste skoleinsti
tution for høreskadede, oprettet i følge et de
kret fra Christian VII’s tid i Sydslesvig, kan
fejre sit 175 års jubilæum.

13. november: I et svar til Gerhard Ernst
skriver Karl Otto Meyer, at han er parat til
at forlade landdagen eller at opgive Flens
borg Avis, men at han også er rede til en
åben debat omkring eventuelle uoverens
stemmelser.
13. november: NDR-studiet i Flensborg har
bestået i 30 år.
På et møde i den tyske grænseforening
udtaler statssekretær G. Poetzsch-Heffter, at
den danske folkegruppe i de seneste måne
der har udfoldet en aktivitet, som går langt
ud over bevarelsen af egen styrke. Det skal
hverken kritiseres eller fordømmes, men bør
være en opfordring til den tyske side også at
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tydeliggøre det tyske mindretals problema
tik.
I Slesvig festligholdes 5 O-året for opret
telsen af den første danske skole.
14. november: Kirkeminister Jørgen Peter
Hansen afslutter et besøg i danske kirkelige
institutioner i Sydslesvig med et foredrag for
sydslesvigske menighedsrådsmedlemmer.

16. november: I Valsbøl festligholdes 50året for rejsningen af Valsbølhus.

17. november: I et indlæg i Flensborg Avis
vender SSF-formand Ernst Vollertsen sig
imod NDR’s plan om at indlede landspro
grammerne for Slesvig-Holsten med SlesvigHolsten-sangen.
19. november: SSV’s landsstyrelse afviser
den mod landdagsmand Karl Otto Meyer
rejste kritik, som findes ubegrundet, idet der
på intet punkt er tale om en afvigelse fra
SSV’s program.
På et amtstillidsmandsmøde i Treja for
Gottorp amt afviser SSF-formand Ernst Volledtsen de tyske påstande om en øget dansk
aktivitet i Sydslesvig. Men vil man fra tysk
side øge bevillingerne til Nordslesvig, må
man samtidig spørge, hvad med bevillinger
ne til det danske arbejde i Sydslesvig, hvor
der i SSF’s bevilling til det kulturelle arbejde
end ikke ydes nogen dækning for inflations
stigningen.
Nordslesvig står økonomisk i en gunsti
gere position end Sydslesvig, fastslår pro
fessor Manfred Wilms fra instituttet for re
gionalforskning i Kiel. Nordslesvigs indu
stri- og eksportandel ligger væsentligt højere,
ligesom befolkningsudviklingen har været
mere gunstig.
21. november: Byrådsmedlem Heinz Jipp,
Lyksborg, siger på et amtstillidsmandsmøde
for Flensborg amt i Hatlund, at det ikke vil
være nogen katastrofe, om landdagsmanda
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tet i Kiel gik tabt, hvorimod det ville være
en katastrofe, om de danske skoler måtte
lukkes. Niels Bøgh Andersen tilføjede, at
man i Sydslesvig ædes op af politik, der ta
ger for lang tid og kræver for mange kræfter.
22. november: Flensborg Avis svarer i en
leder, at politik aldrig kan være noget, der
tager for megen tid, og peger samtidig på,
at Sydslesvigs danskhed ikke er afhængig af
et landdagsmandat eller af skolerne. Dansk
heden vil alligevel leve videre.

26. november: Landsregeringen i Kiel vil til
stræbe en omlægning af enkelte valgkredse,
som skulle sikre CDU mod tabet af nogle
kredse og give partiet et par ekstra manda
ter.
I følge af nu foreliggende beregninger på
grundlag af resultaterne fra forbundsdags
valget, ville landdagens sammensætning bli
ve 35 til SPD, 29 til CDU, 9 til FDP og 1
mandat til SSV.

27. november: Flensborg Avis tilsynsråd, til
siger i en udtalelse ubetinget tillid til chef
redaktør Karl Otto Meyer og til hans loyale
forvaltning af dobbeltstillingen som land
dagsmand og chefredaktør.
Landbrugsministeriet i Kiel oplyser, at der
ikke skønnes at være nogen hindring for, at
man på tysk side kan påbegynde bygningen
af den tyske del af det fremskudte dige fra
Silddæmningen op til den danske grænse, og
at diget vil være planmæssigt færdig til 1. no
vember 1981.
De dansk-tyske dage 1980 åbnes i Flens
borg. Byens kulturpris tildeles seminarie
lektor H. V. Gregersen, Haderslev, som i et
foredrag blandt andet understreger, at man i
Nordslesvig ikke længere føler sig som søn
derjyder, men som dansker. Fhv. bypræsi
dent, rektor Artur Thomsen advarer imod
spidsfindigt at konstruere modsætningsfor
hold, der ikke findes. Han afviste, at det
danske mindretal bekæmpes, eller at de tys

ke grænseforeninger ønsker en konfronta
tion.

28. november: På Flensborgdagene opford
rer redaktør Siegfried Matlok til at bruge
det dansk-tyske forum til at drøfte mindre
talsspørgsmål. Driftsleder Gerd Wiencke
fandt det ikke berettiget at tale om en euro
pæisk model i forbindelse med mindretals
ordninger, sålænge kulturernes ligeberetti
gelse ikke er sikret.
Danmarks Biblioteksforening skænker et
legat på 10.000 kr. til udvidelsen af Dansk
Centralbibliotek i Flensborg.

NORD FOR GRÆNSEN:
1. november: Ved en sammenkomst på
amtsgården i Åbenrå markeres 60-året for
indførelsen af dansk skolevæsen i Nordsles
vig.
Selv om adskillige danske gårde averteres
til salg i tyske dagblade syd for grænsen, er
efterspørgslen ikke overvældende. Tyske
landmænd føler sig skræmt af dansk land
brugspolitik.
2. november: Den fredede Skt. Thøgers kir
keruin ved Endrupskov vest for Gram skal
sættes i præsentabel stand, efter at Sønder
jyllands amt har købt det fredede areal.
Den tyske Dag i Tinglev afsluttes med et
møde med taler af ministerpræsident dr.
Gerhard Stoltenberg og undervisningsmini
ster Dorte Bennedsen. Ambassadør Harald
Hofmann, København, foreslår, at der i lig
hed med danske sydslesvigeres besøg hos
folketingets præsidium, sendes en tysk nord
slesvigsk delegation til Bonn. Det tyske gym
nasium i Åbenrå markerede samtidigt sit
50-års jubilæum.

4. november: De 131 grænsesten, der indtil
1920 stod langs Kongeågrænsen, skal loka
liseres. Foreløbig er 106 grænsesten registre
ret.
Sønderjyllands amtsråd støtter Sønderjyl

lands Husholdningsskole i Rødding med et
rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr.
Ved menighedsrådsvalget i de nordsles
vigske købsteder bevarede Slesvigsk Parti
tre mandater i Åbenrå, to i Haderslev og
fire i Tønder. I Set. Marie sogn i Sønderborg
valgtes to og tabtes et mandat, mens der i
Christians sogn valgtes et mandat, mens der
kun manglede syv stemmer til det andet
mandat.
5. november: En ændring af den kommunale
valglov, der giver udenlandske statsborgere
adgang til amts- og kommunalvalg efter tre
år, kan betyde, at omkring 1000 tyske stats
borgere i Sønderjylland får stemmeret, hvil
ket kan give Slesvigsk Parti et øget antal
stemmer og derved forrykke den politiske
magtbalance i flere kommuner. På et møde
i Løgumkloster drøftes Slesvigsk Partis mu
ligheder ved det kommende kommunevalg,
og der peges på, at med 560 stemmer vil der
være nok til tre mandater. I 1978 fik partiet
494 stemmer og to mandater.
Gennemførelse af socialindkomsten vil
også få indflydelse på tyske forældres bidrag
til tyske børnehaver og fritidshjem. Dog hå
ber man, at særlige tilskud, der har kunnet
nedsætte forældrebidragene, ikke vil indgå
i de nye beregninger, fremgår det af et mø
de for de tyske bømehaveforeninger.
Der Nordschleswiger påtaler, at der ikke
under den tyske dag i Tinglev ved siden af
det tyske forbundsflag og Slesvig-Holstenflaget blev hejst Dannebrog, specielt når en
dansk minister var indbudt som gæst.

9. november: Ved en festgudstjeneste mar
keres 250 året for det af biskop Hans Adolf
Brorson i Emmerske ved Tønder oprettede
kirke-, bede- og skolehus.
11. november: Med kransenedlæggelser min
des danske sønderjyske krigsdeltagere flere
steder våbenstilstandsdagen efter 1. verdens
krig.
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EF-avisen skriver, at salget af Store Tøn
de er en enlig svale. Næppe mange tyske
landmænd vil købe landbrug i Danmark og
drive det på danske betingelser.

12. november: CDU-fraktionsformand i
Slesvig-Flensborg amt Wolfgang Børnsen
siger til Der Nordschleswiger, at han frygter
begyndelsen til en ny provinsiel nationalis
me, der bekræftes af den diskrimination, det
tyske mindretal udsættes for bl.a. i Tinglev.
Landeværnet advarer mod den økono
miske situation for landbruget og opfordrer
til at være på vagt overfor eventuelle flere
tyske gårdkøb i Sønderjylland.
14. november: Den tyske skole i Løgum
kloster henvender sig i helsidesannonce til
hele befolkningen i Løgumkloster-Bredebroområdet for at gøre opmærksom på, at også
børn fra ikke tyske hjem er velkomne, og
den tyske privatskole ikke opkræver forældrebidrag.
Både den tyske skole og børnehave i Ha
derslev skal udbygges i det kommende år.
Skolen har 128 elever og børnehaven 38
børn.
Det radikale Venstre i Sønderjylland mar
kerer ved en fest på Tinglevhus 60-året for
sin beståen.
Ved en fest i Agerskov markerer De sam
virkende sønderjyske Husmandsforeninger
deres 60-års jubilæum.
16. november: De samvirkende danske For
svarsbrødre har købt huset med soldater
graven i Bøffelkobbel og har påtaget sig ved
ligeholdelsen.
19. november: Bund deutscher Nordschles
wiger i Tinglev distrikt nominerer til det
kommende amtsrådsvalg Hermann Heil,
Carsten Kromand, Leif Nielsen, Horst Terp
og Peter Wilhelmsen, og ønsker ikke at dis
kutere, om der skal opstilles en eller to
amtsrådslister.
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19. november: I anledning af afdøde redak
tør A. Svenssons 100-års dag overdrages en
buste af redaktøren og folketingsmanden til
Sønderborg museum.
Landwirtschaftlicher Hauptverein, den
tyske fælleslandboforening for Nordslesvig
anbefaler sine medlemmer først at betale al
mindelig gæld og at vente med betalingen af
særskatten.

21. november: Selv om omsætningen inden
for Danfoss-koncernen sidste år steg med
27 pct., må virksomheden regne med en
nedskæring i antallet af ansatte, der i øje
blikket er på ialt 13.500.
Kreditforeningen Danmarks Fond for sær
lige formål bevilger 100.000 kr. til Instituttet
for Grænseforskning og 50.000 kr. til udbyg
ning af Sønderjyllandshallen til en lands
delsscene.

26. november: Fhv. generalkonsul, professor
Troels Fink kåres til årets Æres-rummelpotte.
Dansk TV skal være mere folkeligt og ha
ve flere regionale udsendelser, fastslår Ar
bejdernes Radio- og Fjensynsforbunds søn
derjyske kredse på et møde i Åbenrå. Der
ankes over, at tysk TV har bragt reportager
fra Sønderjylland, mens dansk TV intet har
bragt.
Som ny domprovst i Haderslev indsættes
sognepræst Søren Hvass, tidligere Nordby.
27. november: Som første forstander for
Sønderjyllands Husholdningsskole i Rødding
udnævnes husholdningslærerinde Anna Pe
dersen fra Hammerum. Skolen, der får til
huse i den tidligere præstegård og i det tidli
gere kommunekontor, får plads til 26 ele
ver.
Slesvigsk Partis hovedstyrelse anbefaler,
at partiet ved det kommende amtsrådsvalg
kun opstiller én liste.
28. november: Damgaard Mølle ved Hovs
lund vil blive bevaret, efter at Rødekro kom-

mune har erhvervet ejendommen og har be
sluttet at restaurere møllen.
Med den konservative amtsrådsgruppes
beslutning om ikke at stemme sammen med
Venstre ved valget af en fungerende amts
borgmester under amtsborgmester Erik Jes
sens sygdom, er 1. viceborgmester Peter
Gorrsen sikker på at blive valgt.
30. november: Ved afslutningen af de
dansk-tyske dage i Flensborg oplyser vice
borgmester Gunnar Aagaard, Haderslev, at
de dansk-tyske dage i 1982 vil blive henlagt
til Haderslev.

SYD FOR GRÆNSEN:
1. december: I en udtalelse til Jyllands-posten siger Karl Otto Meyer under henvisning
til sin politiske stillingtagen blandt andet i
landdagen: Jeg ved godt, at det er en sådan
politik, man kalder »min hårde linie«, kon
frontation, men det er ikke mig, der søger
konfrontationen - det er CDU-blokken og
CDU-regeringen.

der ønsker samarbejde hen over grænsen,
kan gennemføre et møde, hvor den enkelte
taler kun benytter et sprog, nemlig sit eget
og bliver forstået af alle.

6. december: Karl Otto Meyer skriver i en
replik til Gerhard Ernst, at når denne sav
ner en opposition, er spørgsmålet, om det
kun er en opposition mod Karl Otto Meyer
eller mod SSV eller en generel opposition,
der også gælder SSF.
På halligen Langenæs gennemføres ved
siden af plattyske kurser også kurser i det
oprindelige frisiske sprog. Kun 13 af øens
126 indbyggere taler endnu frisisk.

8. december: Gennem en udstilling på
Dansk Centralbibliotek og i en reportage i
Flensborg Avis mindes man, at det er 25 år
siden, redaktør L. P. Christensen udnævntes
til Flensborg bys hidtil eneste æresrådmand.
11. december: Landet Slesvig-Holstens land
dagsudvalg beslutter, at der kun i 11 valg
kredse skal foretages område-ændringer.
Kun 3 sydslesvigske kredse berøres af min
dre ændringer.
En sydslesvigsk delegation overrækker
dronning Margrethe et eksemplar af filmen
om dronningens besøg i Sydslesvig.

2. december: I en kronik i Flensborg Avis
skriver skoleleder Gerhard Ernst: Jeg kun
ne nævne en lang række kulturtilbud, som vi
fra dansk side modtager hele året rundt endda på de mest gunstige vilkår. Men hvor
meget eller hvor lidt gør vi brug af disse til
bud? De fleste af vore medlemmer er pas
sive.

12. december: Fra en række legater uddeler
Grænseforeningen 120.000 kr. til forskellige
formål i Sydslesvig.

5. december: I et indlæg i debatten med Karl
Otto Meyer skriver Gerhard Ernst i Flens
borg Avis: Jeg kender temmelig mange SSF/
SSV-medlemmer, som er utilfredse - for
uden mig selv. I øvrigt erklærer han sig for
indforstået med at møde Karl Otto Meyer
og andre af hans meningsfæller til en Syd
slesvigdebat.
I en leder om de dansk-tyske dage i Flens
borg skriver Flensborg Avis: Det burde ef
terhånden være sådan i grænselandet, at de,

16. december: De danske foreninger i det
gamle Sydtønder amt har foreløbig indsam
let ca. 65.000 kr. til opførelsen af de danske
pensionistboliger i Læk.
Det tyske biblioteksvæsen i Sydslesvig, der
drives af den tyske grænseforening har i
1979 haft et samlet udlån på 2.007.849 bind,
og udgifterne var ialt 6,5 mill. DM, hvoraf
amter og kommuner ydede ialt 2,9 og 1,3
mill. DM, mens grænseforeningen ydede et
tilskud på 1,8 mill. DM.
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17. december: Folketingsmand Leif Giensgård spørger i et læserbrev, der offentliggø
res i Der Nordschleswiger, om det er rimeligt
at støtte det danske arbejde i Sydslesvig med
174,7 mill. kr. og fastslår, at disse tilskud
bør afvikles over en årrække.
SPD i Kiellanddagen anbefaler, at det
danske mindretal repræsenteres i det ny
NDR-råd.
Fhv. højskoleforstander Karl Andresen
udnævnes til skoleinspektør i Harreslev, ef
ter Alfred Jacobsen, der døde i sommer.
SSF-formand Ernst Vollertsen skriver i
anledning af debatten omkring Karl Otto
Meyer: Som formand for en kulturel orga
nisation mener jeg ikke, at det ville tjene no
get fornuftigt formål at starte en debat om
disse kontroversielle emner netop i vore ræk
ker. Og han tilføjer: Ethvert medlem af SSF
har til enhver tid ret til frit at udtale sig om
for eksempel politiske spørgsmål. Ud fra
dette vil der i denne diskussion ikke frem
komme nogen stillingtagen fra SSF’s side
for eller imod det ene eller det andet stand
punkt.
Karl Otto Meyer fastslår i en kommentar:
Med andre ord, der er ingen splittelse i Syd
slesvig.
18. december: Kommunerådet i Harreslev
forhøjer sine tilskud til det danske central
bibliotek fra 11.000 til 15.000 DM og til det
danske fritidshjem fra 30.000 til 35.000 DM
og yder samtidig et tilskud til udvidelser af
den danske skole på 10.000 DM.
Uden at rådføre sig med SSV vedtog
Ekernførde byråd at oprette et dansk-tysk
kontaktudvalg. SSV i byen er ikke interesse
ret, da det ved et kommende kommunevalg
kan skade SSV’s muligheder for igen at få
en repræsentation i byrådet.
19. december: SDU’s blad Treklangen peger
på, at de tyske tilbud til det danske arbejde
udgør omkring 21 mill. DM som fordelt på
SSF’s 21.400 medlemmer svarer til 81 DM
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pr. medlem om året. Fra dansk side støttes
Bund deutscher Nordschleswiger med ca.
9,3 mill. DM svarende til 2113 DM for hvert
af BdN’s 4400 medlemmer. BdN’s samlede
budget er på 76 mill. kr. svarende til 17.272
kr. pr. medlem. Heroverfor er de sydslesvig
ske organisationers samlede budget på 220
mill. kr. svarende til 10.280 kr. pr. medlem.
20. december: Af Dansk Skoleforenings ud
sendte beretning fremgår, at de 57 danske
skoler pr. 1/10 1980 havde 6324 elever, de
63 danske børnehaver 1538 børn. De sam
lede udgifter til skolevæsnets drift beløb sig
til knap 58 mill. DM. Heraf ydedes fra Dan
mark 36,6 mill, og fra landet Slesvig-Holsten
18,5 mill. DM til skolerne. Til elevkørsel
ydede landet ca. 355.000 DM og til danske
børnehaver ydede land, amter og kommu
ner ca. 951.000 DM.

29. december: Under et møde på Duborgskolen arbejdes hen på at genoplive en for
ening af sydslesvigske studerende.
Sydslesvigs tidligere danske førstepræst
og provst, biskop Hans Kvist er død.
NORD FOR GRÆNSEN:
1. december: Med 18 stemmer for valgtes
viceamtsborgmester Peter Gorrsen til mid
lertidig amtsborgmester i stedet for den sy
gemeldte Erik Jessen. 11 undlod at stemme.
Bund deutscher Nordschleswiger i Abenrå foreslår som Slesvigs Partis amtsrådskan
didater, Hermann Heil, Peter Wilhelmsen,
Vollerup, Carsten Kromand, Sønderborg og
Carsten Dinsen, Tønder.
CDU’s landdagsfraktion og Bund deut
scher Nordschleswiger aftaler under et møde
i Kiel fremtidig at mødes til halvårlige sam
taler.
Dronning Ingrid indleder sit årlige Sønderjyllandsbesøg og hyldes ved en sammen
komst i Løgumkloster som Vor Frue af
Danmark. På amtsgymnasiet i Sønderborg

modtager ti unge sønderjyder stipendier.
Dronningen besøger desuden pensionisthøj
skolen i Sønderborg.

2. december: I Haderslev besøger dronning
Ingrid det restaurerede hus i Slotsgade 20,
og desuden aflægges et besøg på Brdr.
Gram’s virksomhed i Vojens.
For at lette samarbejdet over grænsen
især for erhvervslivet skal der udsendes en
dansk-tysk telefonbog for såvel områder
nord og syd for grænsen, oplyser EF-avisen.
Ved lodtrækning vælges i Tinglev som
midlertidig borgmester Slesvigsk Partis kan
didat Harald Søndergaard. Han bliver den
første tyske borgmester i Sønderjylland efter
1945.
3. december: Folketingsmedlem Peter Søn
derby spørger miljøministeren, hvad et salt
vandsindtag gennem det fremskudte dige vil
betyde for fuglelivet, og hvilke anlægs- og
driftsudgifter det vil medføre.
Der synes ikke blandt tyske købere at
være synderlig interesse for danske gårde.
På en række tilbud har der ingen forespørg
sel været, oplyser advokat T. A. Christensen,
Tønder.
4. december: I Aller vil man kræve en af
stemning i håb om at kunne bevare Aller
skole, som byrådet i Christiansfeld kommu
ne har vedtaget at nedlægge.
I huset Klingbjerg 16 i Haderslev er fun
det et billede, malet omkring 1762, af en
russisk soldat. Billedet har været anvendt
som skydeskive.
Antallet af danskunderviste elever i sko
lerne i Sønderjyllands amt var i 1980 ialt
39.633, mens tallet på tyskunderviste elever
var 1245 eller 3,05 pct. Til det samlede an
tal tyskunderviste elever skal desuden lægges
143 elever på det tyske gymnasium i Abenrå.
34 elever fra Sydslesvig får i år undervis
ning ved Sønderjyllands Voksenuddannelse.

9. december: Det radikale folketingsmedlem
Jens Jørgen Bolvig rejser spørgsmålet om
det berettigede i over finansloven at bevilge
5,5 mill. kr. til dræning, anlæg af veje og
hegning bag det fremskudte dige. Dermed
bliver der tale om et landvindingsprojekt,
der hindrer den naturvenlige udvikling.

11. december: I anledning af, at FO-formand i Åbenrå Carsten Lund overfor Radio
Syd hævder, at ca. en trediedel inden for det
tyske mindretal må regnes til venstrefløjen,
opfordrer Der Nordschleswiger i en leder til,
at denne fløj så også må markere sig.
Rurup forsamlingshus og ungdomsfor
ening kan fejre deres 75-års jubilæum.
Fhv. minister Johan Philipsen finder det
noget vrøvl at lukke saltvand ind i det nye
reservoir bag det fremskudte dige. Gennem
tiden er forlandet på Slesvigs vestkyst og
specielt omkring Rømø-dæmningen forøget
med 1700 ha. Der bliver derfor stadig gode
rastemuligheder for fuglene.
12. december: Som amtsrådskandidater for
Slesvigsk Parti foreslås fra Tønder Hermann
Heil, Carsten Dinsen, Horst Terp, Dieter
Wernich, Christian Kjær, Jürgen Carsten
sen og Emma Ganderup.
I Haderslev foreslås til Slesvigsk Partis
amtsrådsliste Herman Heil, Peter Wilhelm
sen, Hans-Oluf Meyer, Carsten Kromand og
Heinrich Jepsen, Lysholm.
Regeringen beslutter, at de 5,5 mill, kr.,
der skulle være anvendt til kultivering af de
nyinddæmmede områder skal bruges til et
kanalanlæg. Både Peter Sønderby og Johs.
Burgdorff er skuffet over, at regeringen bø
jede sig for et pres fra SF og de radikale.
16. december: I en reportage i bladet »Se og
Hør« om borgmestervalget i Tinglev spør
ges, om man på rådhuset nu også vil hejse
det Tyske flag. Borgmester Harald Sønder
gaard svarer hertil, nej, kun ved særlige lej
ligheder. I byrådet vil fremskridtsmanden

63

Leif Bie gerne have en definition vedrørende
»særlige lejligheder«, som borgmesteren be
svarer med at henvise til, at det måske kan
blive tilfældet ved et tysk statsministerbesøg.
Skoleråd P. J. Sönnichsen oplyser på den
tyske skole- og sprogforenings styrelsesmø
de, at der arbejdes med følgende byggefore
tagender, modernisering gennem en tilbyg
ning i Padborg, klasseværelser i Haderslev,
børnehavemodernisering i Åbenrå, Vilsbæk
og Skovby og med fritidshjemmet i Åbenrå.
Fra Tinglev skole peges på nødvendigheden
af visse udvidelser. Af hensyn til elevtallet
på skolerne peges på nødvendigheden af et
nært samarbejde mellem skoler og børneha
ver.
17. december: Det tyske bibliotek i Åbenrå
oplyser i sin årsberetning, at der har været
et samlet udlån på 252.994 til ialt 5162 lå
nere. Bogbestanden er på 113.000 bind, her
af 23.562 i skolebiblioteker. Biblioteket
dækker 21 lokale biblioteker. I tilskud har
man ialt modtaget 960.000 DM svarende til
ca. 3 mill, kr., heraf ca. 300.000 kr. fra den
tyske grænseforening.
Bund deutscher Nordschleswiger i Søn
derborg foreslår følgende navne til amts
rådsvalget: Hermann Heil, Peter Wilhelm
sen og Carsten Kromand.
Venstres folketingsgruppe vil foranlediget
af Peter Sønderby afkræve regeringen en
forklaring på de ændrede planer for Tønder
marsken.
19. december: Til den efter redaktør Jes
Schmidts død oprettede Jes Schmidt Fond
er der foreløbig indkommet 70.000 kr.
Kulegravning af de tyske arkiver på Gottorp slot om tiden i Nordslesvig 1864-1920
fører til mange overraskende resultater, op
lyser arkæologer fra Haderslev museum, der
gennemarbejder arkivstoffet.

Fra 35.463 elever i 1979/80 er tallet faldet
til 34.709, og gennemsnitsklassekvotienten
er faldet fra 17,9 til 17,7 elever.
Til en garantifond som økonomisk sikker
hedsnet ved forsamlingshusenes voksende
kulturelle aktiviteter får Sønderjysk Forsam
lingshusforening af Sønderjyllands amtsråd
undervisnings- og kulturudvalg et tilskud på
13.000 kr.
Den nordtyske radio vil fra årsskiftet to
gange ugentlig sende særlige Slesvig-Holstenrapporter og herunder også tage særlige hen
syn til begivenheder i Syd- og Sønderjylland.
Udsendelsernes kendingsmelodi bliver første
strofe af Slesvig-Holsten-sangen.
24. december: Statens Bygningsfrednings
fond har købt Badstuegade 16, og det i 1821
opførte empirehus i Haderslev er dermed
reddet fra nedrivning.
27. december: Det tyskejede oliefirma Martepol ApS i Åbenrå køber fem olietanke på
Åbenrå havn for derfra lettere at klare for
syningen til Flensborg, Nibøl, Sild og Slesvigområdet.

31. december: I en nytårshilsen peger for
manden for Bund deutscher Nordschleswiger, Gerhard Schmidt på, at 1980 igen har
vist, at kontaktudvalget ikke erstatter eget
medlemsskab i folketinget, idet lovgivningen
alt for ofte berører områder, hvor mindre
tallets interesser ikke kan blive varetaget.
Der Nordschleswiger skriver, at folke
gruppen principielt må fastholde kravet om
spærrereglens bortfald, men dermed alene
vindes ingen parlamentarisk repræsentation.
Derfor bør man tilstræbe en lignende ord
ning, som man havde med CD - i samarbej
de med et andet dansk parti.

Rettelse:

20. december: Elevtallet i de offentlige sko
ler i Sønderjyllands amt er fortsat faldende.
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N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj-28. Juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 42 18 48
Hans Jørgen Nielsen

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

Ladelund
Landbrugs og Mælkerlskole
Brørup station
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

JYLLANDS
KREDITFORENING
6100 HADERSLEV Ajlrupvei 13
Til (04) 52 70 00
6950 RINGKOBING Horningve) 3
TII. (07) 32 01 11
8600 VIBORG: Set. Mathrasgade 13
Tlf. (06) 62 33 33
9100 AALBORG: Boulovardon 43
Tlf (08) 12 38 77
8260 ARHUSVIBY J: Borgvold 16
TII. (06) 14 88 00

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Grænselandets liv
Grænselandets sang
møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

HØJST ANTIK
v. E. Lund Christiansen
Køb og salg af sønderjyske
antikviteter.
Forretning:
Søndergade 24, 6270 Tønder.
Parkering: Vis a vis Hostrup’s Hotel.
Postadresse: DK 6254 Øster Højst.
Telf. (04) 77 51 36.

Sønderjysk Månedsskrifts redaktionsadresser
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktorernes adresser:
Seminarieadjunkt Jorn Buch, Marielystvej 10, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 33 08.
Viceskoleinsp. Chr. Stenz, Tondervej 173, 6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)

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

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

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

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

DANEBOD HØJSKOLE - ALS

HADERSLEV BANK

4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar
Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

AKTIESELSKAB

Vi skaffer
penge
til huse.
Kreditforeningen Danmark

BRØDRENE GRAM

• VOJENS

Storegade 311, Postbox 103,
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland

