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Marcus Lauesen, f. 22.11.1307, d. 14. 10.1975.
Billedet er taget omkring 1934.

Marcus Lauesen
AF MORTEN KAMPHÖVENER
/ anledning af 70-året for Marcus Lauesens
fødsel har redaktør Morten Kamphovener,
Åbenrå, skrevet om den sønderjyske digter,
om hans tidlige sukces og senere forfatter
skab.
Af nogle erindringer, Marcus Lauesen efter
lod sig, synes det, at han allerede som dreng
var en alvorsmand. »Gammelklog« plejede
man at sige om den slags fremmelige børn.
Han var et gammelmandsbarn, hvad han
selv mente havde præget ham. Allerede in
den han fyldte ti år, skrev han vers. I bogen
om sin fader fortæller han, at denne engang
havde bedt ham skrive et vers til en god
1977-11/12

nabo. Når det blev skrevet på tysk, skyldtes
det hans tyske skolegang.
Det endte da også med, at degnen ikke
mere var i stand til at bibringe Marcus mere,
end drengen allerede kunne. Han henvendte
sig så til rektor Mogensen ved den danske
statsskole i Åbenrå og fik ham optaget som
elev her. De første år tog Marcus vejen til
byen frem og tilbage til fods, indtil han fik
anskaffet sig en gammel cykel. Det lettede.
Imidlertid var H. P. Hanssen og fru He
lene blevet opmærksomme på den begavede
dreng. Det var ikke første gang, man i
danskhedens interesse hjalp et ungt men
neske uden midler i vej. De fik pastor Lud325

vigsen i Åbenrå til at optage ham i sit hjem,
og det var nok særlig Helene Hanssen, der
med interesse fulgte ham, indtil han 1926
blev student.
Som gymnasieelev fortsatte han med at
skrive vers, og for at tjene et lille honorar
fik han nogle smådigte optaget i »Hejmdal«.
Jeg mindes endnu hans beskedne anmodning
om at »få dem med«. Stærkest indtryk gjor
de det dog på mig, da fru Hanssen en dag
ringede til mig og spurgte: »Kommer Marcus
endnu med sine små vers?« Og da jeg be
kræftede det, tilføjede hun et beslutsomt:
»Sæt dem med petit!«
Redaktionen havde indtil nu ikke fundet
disse vers særligt opsigtsvækkende, men nu
gik det op for mig, at man ventede sig noget
af den unge mand. Senere forstod jeg, at for
ventningen også gjaldt hans fremtidige
skæbne. Dengang måtte han påkalde min
opmærksomhed, og det medførte, at vi gen
nem årene blev venner.
Påvirkninger og voksende originalitet
Marcus Lauesen blev efter studentereksa
men elev på Askov Højskole og var derefter

en tid lærer ved en ungdomsskole i Sten
strup på Sjælland, som den senere frimenig
hedspræst Karl Nielsen havde oprettet. Det
må have været på den tid, jeg mødte ham og
havde en længere samtale med ham. Han
var blevet stærkt optaget af Dostojevskij og
forklarede, hvilket udbytte han havde haft
af at læse ham.
Han var nu ikke mere den forlegne dreng,
men en ung mand, der ivrigt talte om en stor
oplevelse, han havde haft.
Det var forøvrigt, medens han var lærer
i Stenstrup, at han giftede sig med sin skole
kammerat fra Åbenrå Statsskole Anschi
Kirschstein, et ægteskab, som fik intuitiv be
tydning for hans forfatterskab.
Marcus Lauesens barndomshjem var
stærkt præget af Indre Mission. Det gjaldt
særlig for moderens vedkommende, og me
get tyder på, at der på Løjt endnu var over
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leveret noget af den pietistisk-herrnhutiske
bevægelser fra pastor Michaelsens tid. Det
er måske en dristig påstand, men jeg skøn
ner det går igen i så godt som hele Marcus
Lauesens forfatterskab.
Til at begynde med var det tydeligt nok
som en reaktion. Han blev, efter at være
kommet i Helge Rodes hjem i København,
stærkt optaget af denne digters udoktrinære
religiøsitet, men også af hans poetiske be
handling af det gode i mennesket og det
skønne i naturen. Det afspejler sig klart i de
butbogen, digtsamlingen »Guds Gøglere« og
senere i samlingen »Høstelegi«. Sønderjyl
land havde fået en ny digter, endnu tydelig
påvirket af vennen Helge Rode, men han var
på vej mod en selvstændig kunstnerisk ud
vikling. Som bekendt er det at være forfatter
ikke ensbetydende med at være digter, men
Marcus Lauesen havde allerede vist, at han
på anden måde var i besiddelse af et kunst
nerisk talent.

En alsidig kunstnerisk begavelse
Det gjaldt hans sans for skønheder i na
turen, for farver og hans store interesse for

maler- og billedhuggerkunsten. Allerede un
der et ophold ved Bodensøen, hvor han og
hans hustru opholdt sig et årstid, havde han
forsøgt at overføre indtryk fra stedets præg
tige natur. Det gør alt i alt indtryk af et al
sidigt kunstnerisk anlæg.
Selv oplevede jeg ved lejlighed, at han og
så som maler havde kunnet bringe det vidt.
Jeg aflagde et besøg hos Karl Nielsen, der
var blevet frimenighedspræst i Ågård ved
Kolding, og blev her opmærksom på et bille
de af den korsfæstede Kristus, som havde
fået en fremtrædende plads på væggen i hans
arbejdsværelse. Det måtte efter min opfat
telse være en betydelig kunstners værk, hvad
både farver og komposition gav indtryk af.
Da jeg spurgte om kunstnerens navn, svare
de Karl Nielsen:
- Det er en mand, De godt kender.

Familien Lauesen fotograferet i 1914. Fra venstre: Marcus, hans mor Botille Lauesen, broderen Chri
stian, hans far Niels Lauesen og søsteren Mette.

Og da jeg forgæves ransagede min hu
kommelse lød svaret til min undren kort og
godt: Marcus Lauesen.
Jeg ved ikke, hvor billedet, der er malet
med en ung mand som model, befinder sig
i dag, men det burde hænge på et af vore
gallerier.
Nævnes skal også hans store glæde ved
musikken. Mozarts »Kleine Nachtmusik«
blev han aldrig træt af at lytte til. Måske var
det den melodi, der inspirerede ham til ind
ledningsstroferne af »Guds Gøglere: »... jeg
er kun en melodi, som Gud har spillet en
gang«.

Marcus Lauesen og kristendommen

I hans første, store roman »Og nu venter
vi på Skib« som i andre af hans bøger kom
mer det pietistiske syn på synd, skyld og

forsoning til orde. Det, han reagerede imod,
var den tids indremissionske fordømmelse af
forlystelser af enhver art. Det var derfor
med en vis triumf, Marcus Lauesen fortalte,
at det var lykkedes ham at få sin moder med
i Det kgl. Teater, og at hun blev stærkt op
taget af det, hun så.
Der skal ikke her gåes ind på en omtale
af Marcus Lauesens omfattende produktion.
Den burde tages op til en særlig kritisk be
handling. Det gælder ikke mindst hans man
ge digte, også dem, der kan findes i tids
skrifter og dagspressen. Man vil her kunne
se, at han har fået et andet syn på kirke og
kristendom. I årene op til 1975, da han døde,
skrev han digte til de store kirkelige høj
tider.
Udgivelsen af et udvalg af hans digte ville
virkelig være på sin plads. Det samme gæl
der ønsket om en ny vurdering af de af hans
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romaner, som desværre kom til at stå i skyg
gen af den enorme succes, hans store gen
nembrudsroman »Og nu venter vi på Skib«
fik. De blev for en del også af kritikken be
dømt i relation til den enestående succes
med de store oplag og en halv snes over
sættelser til fremmede sprog. Bidrog det, må
man spørge, til Marcus Lauesens skæbne, at
han efter den overvældende succes kastede
sig ud i andre emner og opgaver, som ikke
stod i forbindelse med hans hjemstavn?
Hans følgende romaner blev genstand for
en nedslående kritik, og det er først efter at
han med romanen »Skipper Theobald« og de
meget smukke bøger om faderen og mode
ren, forøvrigt noget af det bedste han har
skrevet, at han påny opnår stor anerken
delse.
Han var vendt tilbage til Sønderjylland til
sin barndomsegn, dens natur og særprægede
mennesker. Det havde uden tvivl haft stor
betydning for ham selv og hans litterære
omdømme, hvis han var blevet her.
»Og nu venter vi på skib«

Marcus Lauesen var uhyre produktiv. »Og
nu venter vi på Skib« blev omskrevet et par
gange i løbet af tre måneder. Han boede da
i Hammelev præstegård hos pastor Chr.
Metz, der var født i Åbenrå. Manuskriptet
blev indleveret til Reitzels forlag, hvis kon
sulent, magister Harald Nielsen, pure kas
serede det. Da bogen udkom hos Gyldendal
og der blev den helt store salgs-succes, bla
merede Harald Nielsen sig ved at skrive en
hel bog (»Litterære Mirakler«), i hvilken han
med sur spidsfindighed reducerede romanen
til en ren ubetydelighed, men samtidig gav
bevis for, at han ikke havde forstået den.
Når romanen er blevet betegnet som en
nøgleroman og en slægtsroman, er det ikke
rigtigt. Den er først og fremmest en digters
værk, et i og for sig ikke særlig stort erin
dringsstof levendegjort under en digters
hånd og i hans væsen. Modellen til bogens
markante hovedperson, Juliane Hagemeyer,
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var fru Anschi Lauesens farmoder fru kap
tajn Kirschstein, datter af den fra Åbenrås
historie kendte skipper Hans Bruhn på Ny
mølle af den berømmelige åbenråske skibs
rederfamilie. Hun var en statelig og rank
dame, og gennem samtaler med hende og
med gamle Løjt-Åbenråskippere har Marcus
Lauesen fået et indtryk af, hvordan forhol
dene var i Åbenrå i sejlskibenes tid. Det er
disse beretninger, der som erindringsstof er
blevet digterisk behandlet i romanen.
Men det er også blevet et særligt kultur
historisk billede til forståelse af de gamle
kaptajners liv og færden i datidens Åbenrå
og på Løj tland. De levede i mindet om op
levelserne på Kinakysten, internationalt præ
get og blandet op i det særprægede selskabs
liv, som i romanen også har fået en kendbar
hjemmetysk tone. I kritikken blev det be
tegnet som »slesvigsk levestil«, men det var
mere end det, og det blev komplet misfor
stået og fordrejet i magister Harald Nielsens
opfattelse og spidsfindige kritik.
I Åbenrå fortælles der endnu om den tid,
da en stump af den nuværende Haderslevvej
blev kaldt »Chinatown«, og da man her
kunne møde engelske nurser og kinesiske
ammer, som kaptajnsfamilierne havde taget
med hjem fra det fjerne østen. Og der går
også sagn om, at når mændene var på lang
fart, mødtes skippernes koner eller madam
mer i en kro, hvor de drak grog'er og sang
»Nur am Rhein da möchte ich leben«. Der
havde ingen af dem været, men de havde
alle været i Hongkong. Her drejer det sig
dog nok om et andet milieu.
Hjemstavnsdigteren
Det er ikke rigtigt, når en kritiker har
skrevet, at Marcus Lauesen altid skrev om
sig selv. I den store roman og andre steder
har han skildret sin fødehalvøs skønhed og
herunder den storslåede udsigt fra gården
Høgebjerg. Han elskede det smukke i natu
ren og det gode hos mennesket. Han havde
indlevet sig i det hjemlige landskabs natur,

Portræt af Marcus Lauesen. Foto omkring 1961.

T

som han følte var blevet gemt til ham, som
et mageløst minde fra barndomsdagene. Og
udadtil var han stærkt optaget af de nationa
le forhold i grænselandet. Han var en tid
virksom som foredragsholder, og i et par
kantater har han formet sit poetiske syn på
det nationale. Således i kantaten til H. P.
Hanssens 70-årsdag. Et af versene er ind
mejslet på genforeningsstenen i Sønderhav.
Det er også blevet et minde om den første
sønderjyske danske digter efter genforenin
gen.

Kun hvad Mænd vandt med Ret
uden Sværd og Blod,
det skal staa som et Solskin
over Tidens Flod.

Et nytårsbrev
AF INGEBORG POULSEN
Fru Ingeborg Poulsen, Åbenrå, har fundet et
gammelt brev i sine gemmer. Det er skrevet
af hendes far, Christen Hanssen, Nørremølle,
efter at han som 17 årig havde forladt lands
delen i 1872, fordi han, i lighed med andre
unge dengang, ikke ønskede at være tysk
soldat efter 1864.
Han blev elev på Lyngby Landboskole,
hvorfra brevet er skrevet.
Senere blev han dansk soldat, og først i
1891 fik han som optant lov til at bosætte
sig på Nørremølle, men han måtte skrive
under på, at han ikke ville tage del i det po

litiske liv, og han måtte ikke komme i de
danske forsamlingshuse.

»Landboskolen ved Lyngby«
d. 28' dec. 1872.

Kjære forældre.
I har allerede maaske længe ventet efter
brev fra mig, og det er kun min skyld og
dovenskab der har blevet ved og opsat det,
I kan derfor være trøstige, thi med mig er
der ingen ting i vejen. Her paa skolen blev
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vi i julen 6 jyder, en fynbo, en bornholmer
og mig. Vi har havt en ret glædelig jul her,
det har I vel ogsaa, for førset gang i det nye
hus. Paa juleaften tænkte jeg paa, hvordan
vi de andre aar havde siddet i »de grøen
dønsk«, hvorledes I sad for bordenden og
regnede op, hvormange der var borte det
aar, som havde været her det foregaaende,
hvor de nu holdt jul o.s.v. Men hvorledes I
sad i dette aar kunde jeg ikke ret tænke mig,
at Vorherre ogsaa havde faaet en plads ved
det nye bord, derom tvivlede jeg ikke, og
hvor han er, er det altid godt at være, der
kan man kun glæde sig ret til bunds og glade
vil vi allesammen gjerne være.
Jessen har vel været nede hos Jer, han
lovede at ville gaa ned og hilse fra mig. Vi
holdt knap julefesten her saadant som hjem
me. Julegrøden spiste vi kl. 3, kl. 6 drak vi
kaffe. Juletræet blev saa tændt og vi dansede
og sang julesalmer om det. Saa spillede vi
med det hist, firkort, som var ret morsomt,
vi fik pebernødder og kager, drak kaffe og
tiden blev os ikke lang. Paa juledag var vi til kirke, og Lyngby
kirke var saa fuld, op ad gangen i alle hjør
ner og kroge, at den ene stod og gned sig op
ad den anden, men pastor Rørdam var den,
der kunde tilfredsstille dem, thi jeg tror
næppe, at nogen havde ventet bedre prædi
ken, end den vi fik, og heller ikke tror jeg,
at nogen gik bedrøvet ud af kirken, thi Eder
er idag en frelser født, lød det fra prædike
stolen, og blev ved at lyde: »saa det staar nu
til jer selv om I vil frelses fra den evige pine,
om I selv vil gøre lidt ulejlighed, for saa vil
han bære al skylden for, hvad uret I har
gjort«.
Anden juledag var vi i besøg hos en kul
svier, som var ganske morsomt. Det var en
kunstig gaard, kostalden var i en kjælder,
hvortil der gik en trappe ned fra hestestal
den, udenfor var der saa gravet en vej ned,
hvor de kunde trække køerne ned, og faa
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gjødningen ud. Hen ad aftenen dandsede vi, omendskjøndt
der slet ingen piger var. Faderen i huset gned
paa en gammel violin med 3 strenge, og vi
dandsede og sprang saa godt efter det, uden
nogensomhelst takt, men vi morede os bril
liant ved det. Paa nyaarsdag skal vi hen til en anden
kulsvier, men det bliver vist lidt finere. - De
andre dage har vi siddet og sidder endnu i
en lille spisestue, hvor vi akkurat kan sidde
allesammen om et ovalt bord, og der har vi
det varmt og godt. Til slutning vilde jeg skrive Eder et nyaarsønske, men de gamle regler og former
har jeg glemt, I faar derfor tage til takke,
hvordan det end maatte blive. Hvad jeg vil
de ønske er, at I endnu, begge tilsammen,
maa leve sammen med os endnu i mange,
mange lykkelige aar, og at tiden, naar I en
gang bliver gamle, ikke maa suge Jer tørre
og kolde, thi saa ofte ser vi gamle folk gaa
og gnave og aldrig [være] tilfredse, og af og
til ønskende sig en ende paa dette liv, og saa
er dette jordiske liv dem ogsaa en byrde,
men tit ser vi ogsaa gamle folk gaa omkring
med sølvhvidt haar og dog helt unge, raske,
friske og glade indvendig, dem bliver tiden
aldrig lang og livet aldrig til en byrde, dette
vilde jeg ønske for Eder. For vor gode gamle gaard »Nørremølle«
vil jeg ønske, at den maa blive ved at gaa
frem, som den har gaaet siden oldefar drog
derind, og at hverken Prøjserne eller en an
den tid, skal kunde forhindre den, og at det
ikke maa vare ret længe inden den maa se
Danebroge vaje over sig. Til slutning vil vi bede Herren om at op
fylde alle disse ønsker. En kjærlig hilsen og et godt nytaar til
Eder allesammen hjemme. -

Eders søn.
Kresten.

Skuespillet »Moderen«
AF POUL KAMP SCHIØTH

/ Sønderjysk Månedsskrift 1976, s. 321
skrev forfatteren Carl Nielsen, Haderslev, i
en artikel om Helge Rode og Carl Nielsens
genforeningsskuespil »Moderen«, at dette
efter 2. gang at være taget af plakaten på
Det kgl. Teater i begyndelsen af 1936, kun
kom til et par opførelser på Friluftsteatret i
Dyrehaven samt en enkelt gang på frilufts
scenen i Skanderborg Dyrehave.
Journalist Poul Kamp Schiøth, Sønder
borg, har et par bemærkninger at gøre hertil,
gøre hertil.

Det er ikke rigtigt, at »Moderen« kun kom
til opførelse på Det kgl. Teater samt de to
nævnte friluftsscener i Dyrehaverne ved Kø
benhavn og Skanderborg.
Stykket havde, som nævnt, premiere i
1921 på nationalscenen og gik sidste gang
der 18. april 1922, hvorefter det blev gen
optaget i 1935, men atter taget af plakaten
i 1936. I sommeren 1935 kom det frem på
et par friluftsforestillinger i Dyrehaven ved
København og en enkelt ved Skanderborg.
Så langt så vel. Men, jeg husker desværre
ikke den præcise dato, men det har uden al
tvivl været i sommeren 1922, at Det kgl.
Teater kom i hvert fald til Tønder med »Mo
deren«, formentlig også til de øvrige sønder
jyske købstæder, da det jo højst sandsynligt
har drejet sig om en tourné. Man har næppe
villet sætte et så stort apparat i gang, som
opførelsen af dette store værk kræver, alene
for Tønder og tønderanernes skyld.
Opførelsen i Tønder fandt sted på det
gamle »Tonhalle«s lidet fyldestgørende sce
ne og med den originale rollebesætning. Til
at illudere som folkemængde havde man al
lieret sig med byens »gule« spejdere, 1. Tøn
der Trop med den navnkundige »Stifinder

patrulje i spidsen. Jeg mener at kunne huske,
det var et forfærdeligt regnvejr på opførel
sesdagen. Om eftermiddagen måtte vi dren
ge stille i uniform på »Tonhalle«, dels for at
få lært tekst og melodi til »Som en rejse
lysten flåde«, dels for at blive instrueret om,
hvordan vi med bøgegrene og små Danne
brogsflag skulle gebærde os som »folke
mængde« under det store afslutnings-optrin.
Vore sangpræstationer var der vist ikke no
get at indvende imod, - de kongelige skue
spillere sang jo kraftigt med, men vor op
træden som folke-»mængde« er nok faldet
lidt mat ud. Vi var så vidt jeg erindrer ikke
meget mere end en halv snes stykker.
Af skuespillerne har kun en gjort noget
større indtryk på mig. Det var »gamle« Pe
ter Jerndorff, som bar sin alder med værdig
hed. Han var dengang 80 år gammel. I en
af scenerne trådte han frem til rampen og
reciterede, som kun han kunne det, med pa
tos og kraft, distinkt udtale af hvert enkelt
ord, ja, stavelse: »Som en rejselysten flåde,
ankret op ved Jyllands bro ...!« Ordene sag
de mig såmænd den gang ikke så forfærdelig
meget. Jeg var kun 14 år. Men mine øjne
hang tryllebundne ved den høje, ranke
mands læber, fra hvilke der, alt mens han
med stentorrøst slyngede ordene ud over
den tætpakkede sal, stod skyer af fine spytdråber! Et imponerende syn, jeg var ganske
og aldeles fascineret, især da han råbte det
senere så ofte citerede »Dybbøl mølle ma
ler«. For mig lød det og lyder stadig for mit
indre øre, som om han sagde »Tybbøl mølle
mar-ler«. Men det har han nu nok alligevel
ikke gjort. For han var berømt for sin smuk
ke og rigtige udtale af vort sprog, selv om
han ganske vist holdt på, at man skulle sige
»skuespiller-rinde« og »forfatter-rinde«!
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Jo, så sandelig blev »Moderen« også op
ført i Tønder. Der må da der endnu findes
ældre mennesker, som erindrer noget om den
forestilling? I så fald kunne det være både
morsomt og interessant at høre fra dem.
Om selve skuespillet og hvordan det blev

modtaget derovre i Vidå-staden kan jeg kun
tilføje, at vel var der ved tæppets fald stor
mende bifald, men bagefter fortalte man, at
dette mest gjaldt os, »folkemængden«. Selve
stykket var vist gået hen over hovederne på
de fleste!

Det gamle julespil
»Phamfilius Puk«
AF ANNE-HELENE MICHELSEN

»Phamfilius Puk« spilles af 5-7 deltagere, og
det er særlig velegnet til julespil, fordi det er
fornøjeligst, når voksne og børn spiller det
sammen.
Man bruger et pukbrædt, som vist på bil
ledet, enten udskåret i træ eller tegnet på et
stykke pap, og et almindelig spil kort. Er
man fem om spillet, fjernes kortene fra 2-6,
er man 7 deltagere, fjerner man f.ex. fra 2-4.
Klør knægt er »Phamfilius«, og han gæl
der for alle kort. Sættes han sammen med et
billedkort, gælder han for én, mens han gæl
der for to, hvis han sættes sammen med et
talkort. Har man to konger og Phamfilius,
gælder det for tre konger, har man to tiere
og Phamfilius, så har man fire tiere.
Pukbrædtet lægges midt på bordet, og
hver deltager betaler en bønne til hver af de
seks rækker, hvor efter der gives kort, 5-6
eller 7 til hver efter antallet af spillere. Der
skal være et passende antal til rest, som læg
ges på øverst på Pukbrædtet med det øverste
kort vendt. De af deltagerne, som har korte
ne fra es til ti i det vendte korts farve, må
tage de bønner, der ligger ud for denne vær
di. Phamfilius- og Pukrækkerne venter.
Har de forskellige hentet deres høst på
brædtet, lader kortgiveren hånden glide over
Pukbrædtet, idet han siger: »Hånden over
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Puk«, og så må man ikke tage flere bønner,
selv om man ikke har fået set rigtigt efter.
Nu spørger giveren spilleren til venstre,
om han vil pukke, og har han godt kort (et
par esser eller tre konger for eksempel) sva
rer han ja. Spørgsmålet går hele vejen rundt,
og når også giveren har besluttet sig, spørger
denne nu spilleren til venstre, hvor meget
han vil pukke for. Har man gode kort, siger
man måske 4 eller 5, og derefter må alle, der
er med, betale denne indsats på Puks række.
Spilleren til højre for giveren skal pukke med
uanset hvor dårlige kort man måske har.
Den, der har de største kort, må nu tøm
me Puks række. Man kan regne de største
kort ud på flere måder: For eksempel går ét
es foran alle konger, og én konge foran alle
damer (og i antallet af esser, konger, damer
etc. tæller Phamfilius naturligvis med, idet
den, der har flest esser naturligvis vinder),
men man kan også tælle kortværdier på
hånden sammen. Så gælder es 14, konge 13,
osv. Og Phamfilius gælder 25.
Så skal der spilles, og nu gælder det om
at komme først af med alle sine kort. Spille
ren til venstre for giveren lægger et kort ned,
f.eks. hjertes es, der »står«. Han skal nu
skifte farve og kan så gå videre for eksempel
i spar med sekseren, hvis han har flere spar.

Standser spillet, fordi det næste kort »sover«
i bunken, må den, der lagde sidste kort, be
stemme udspil. Den, der lægger klør knægt,
må samtidig tømme Phamfiliusrækken.
Den, der først kommer af med alle sine
kort, har vundet og modtager en bønne for

hvert kort, de andre spillere har på hånden.
Den, der sidder med Phamfilius, må bøde
med ti bønner.
Man har lov til at tilpasse reglerne efter
spillernes alder, men rask skal det gå for at
være morsomt.

Sagt og skrevet
Hvis ikke læreren har speciel interesse for
sønderjysk historie, kan man i dag risikere,
at et ungt menneske forlader folkeskolen
uden overhovedet at have lært noget om
grænselandet.
VESTKYSTEN har talt med en ung mand,
der netop er kommet ud af Østerlundskolen
i Nordborg. Det viste sig, at han ikke ved,
hvad genforeningen er for noget, endsige
hvornår den fandt sted.
Skoleinspektør Mogens Steffesen, Øster
lundskolen: - Hvis man skal undervise i
sønderjysk historie må det naturligt ske i de
ældre klasser. Her er faget historie valgfrit,
og kun 10 procent af eleverne vælger dette
fag. I stedet får de tre timers samfundsorien
tering om ugen, hvor læreren er frit stillet.
Man kan kun være sikker på, at der gives

undervisning i sønderjyske forhold, hvis det
kommer som et påbud fra skolekommission
og skolenævn. Jeg har vanskeligt ved at
forestille mig, at 14-15 årige kan motiveres
for at lære noget om sønderjysk historie.
Hvis man spørger de ældste elever ud om
Sønderjylland vil de ofte blive svar skyldig.
Årsagen hertil må også søges i hjemmene,
hvor de ældre sønderjyder forsømmer at for
tælle deres børn om grænselandet.
Formanden for skolenævnet ved Oksbøl
skole, gårdejer Chr. Philipsen: - Som foræl
dre venter vi, at vore skoler gør lidt ekstra
ud af sønderjyske spørgsmål. Jeg har van
skeligt ved at forestille mig, at børnene ikke
lærer noget om disse ting.
Hvis Sønderjylland virkelig er et forsømt
emne i skolen, må forældrene komme med
deres krav ved forældremøder.
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En poesibog fra Agerskov
AF HENNING HAUGAARD
I 1975 blev der afleveret en bog til lands
arkivet i Åbenrå. Bogen var fundet på præ
stegårdens loft i Agerskov i 1920'erne.
Bogen var en slags poesibog fra slutnin
gen af 1700-tallet, og især mange teologer
har skrevet og tegnet en eller anden form for
hilsen i den. Hvilken af præsterne i Ager
skov, poesibogen har tilhørt, fremgår ikke,
men tidsmæssigt er den mest sandsynlige
Knud Aagaard, der var præst fra 1806-38.
En af bidragyderne var N. G. Blicher( dig
teren Steen Steensen Blichers fars halvbror).

Niels Gudme Blicher var født 2. 5.1755 i
Starup i Vejle amt, hvor hans far var præst.
Han blev også selv præst og blev kaldet i
1795 for tredie gang til sognepræst for Søften og Folby menigheder i Århus stift. Aret
efter udnævntes han til provst for Vester
Lisbjerg herred, og i 1814 blev han amts
provst.
Han var en både anset og dygtig mand
præget af tidens rationalistiske tankegang.
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Forkast ikke straks nogen sætning,
fordi den strider imod dine hidtil antagede ideer. Tro ikke, at alt er sand
hed, hvad du i lang tid har anset der
for. Selv de theologiske meninger bor
vi ikke erkende for rigtige, førend vi
har fremkaldt dem for fornuftens
domstol, dér nøje prøvet og drøftet
dem. Brug hertil philosophiens fakkel,
og gå stedse frem mod tidernes under
søgelser! Vær ikke ubekendt i noget
gebet af videnskabernes store rige.
Kort: Prøv al ting, udvælg det bedste!
Ved at læse disse tanker da erindre sig
undertegnede, som altid har glædet sig
ved Deres omgang og venskab.
Randers d. 1. febr. 1796.
N. G. Blicher
sognepræst i Søften ved Århus.
Nihi utile est, quad facimus
Stulta est gloria.*)
*) Hvis det, vi gør, ikke er nyttigt, er æren intet
værd.

Affenraas Himmelgaf eller
Den yderste stjerne i Karlsvognens stjert
Et juleeventyr tilegnet Holger Jacobsen i anledning af hans 70-års dag
den 25. december 1976.

Af TROELS FINK

I vore dage lever folk i den forestilling, at jorden er en stor kugle, der svæver rundt
om solen blandt andre planeter, og at stjernerne er fjerne kloder. Det er helt for
kert. Jorden er flad, himlen er en stor halvkugle af blåt glas, som oplyses af solen
om dagen, mens det evige lys er dæmpet om natten. Det man opfatter som stjerne
kloder er i virkeligheden huller i himmelkuplen, hvorfra det evige lys om natten
strømmer ud. Til hvert stjernehul eller stjemegaf svarer et sted på jorden; og de
mennesker, der har forladt jorden, samles deroppe om stjernehullerne efter de ste
der, de kommer fra. Nogle stjernehuller er store, andre små alt efter, hvor betyde
ligt det tilsvarende sted på jorden er. Når de små stjerner blinker, er det fordi der er
flere deroppe, som på een gang kigger ned gennem hullet og et kort øjeblik afbryder
lyset; i de større stjernehuller mærker man ikke, at lyset afbrydes; der kan man
nemlig gå langs kanten og se ned over gitret. Den yderste stjerne i Karlsvognens
stjert er Aabenraaernes stjerne. Her samles de afdøde i lys og taler med hinanden
som venner. Gamle fjendskaber er forsvunden, men ikke glemte. De giver samtale
stof i evigheden, ellers var der ikke meget at få tiden til at gå med. Fra juleaften
kl. 12 til nytårsaften kl. 12 kan man deroppefra se gennem mure og vægge nede på
jorden. Derfor er der trængsel ved hullerne julenat.
Ved Aabenraas stjernehul sad julenat i 1906 nogle af de gode gamle aabenraaere.
Og hvem tror I, der mest spændt kiggede ned. Det var såmænd jomfru Fanny. »Det
er nok snart ved at være så vidt ved farrer Jacobsens«, sagde hun sådan hen for sig.
»Es gibt doch kein Pfarrer Jacobsen in Apenrade,« hørte man fra baggrunden. Det
var Probst Rehhoff, der reagerede. »Der heisst doch jetzt Reuter.« »Och, ved du
hvad, Rehhoff,« - i himlen er alle dus, og man bruger ikke titler - »do ved da godt,
at en Färber hedder farrer på Affenrå-dansk. Do kan da godt snak dansk.« Men
efter at Probst Rehhoff var kommet i himlen, ville han kun tale tysk. »Apenrade
ist doch jetzt eine deutsche Stadt geworden.« »Ja,« sagde jomfru Fanny, »men det
bliver den ikke ved med at være,« - »Ach meine Süsse, sei doch nicht so tumpig.
Guck man wenn die deutsche Flotte in der Förde liegt; glaubst du wirklich, dass
das kleine Dänemark da was ausrichten kann?« - »Det kommer som jeg har sagt.
Det kome som æ hæ soj. Affenraa bliver igen en dansk by. Se bare, der er brækket
en gade igennem fra rådhuset ned til maden; det var der ingen, der ville tro, da jeg
sagde, at det ville komme engang.« - »Ja, du hast auch gesagt, dass die Ober335

försterei mal mitten in der Stadt liegen würde, die liegt doch weit aussen vor der
Stadt.« - »Ja, vent nu bare. Det kommer, som jeg har sagt. Kongen af Danmark
kommer en dag gennem Søndergade ind i Aabenraa.«
Mens denne samtale fandt sted, var det blevet juledag og Fanny kiggede igen
ned. »Nej, se det blev en lille dreng hos farver Jacobsens. Han skal nok døbes i min
dåbskjole. Jeg bliver så glad, hver gang den bliver brugt.« Der blev igen trængsel
ved stjernehullet i Karlsvognens stjert; de gamle af familierne Callesen og Cornett
blev helt bevægede, og I. P. Junggren smilede i sit skipperskæg og Frederik Fischer
skubbede lidt til borgmester Georg Schow, der også ville se. De havde taget mangen
tørn, men nu kunne de da forke'r med hinanden. Borgmester Lunn var der sammen
med rådmand Bahnsen. »Han bliver en rigtig Affenraaer, den lille drenge dernede,«
sagde jomfru Fanny. Og det blev han.
Der gik 70 år. I himlen er det ingenting at tale om, det er som en dag her hos os.
»Nej vil I nu se, der er Geburtsdag i Affenraa på Schweizerhalle, ja, nu siger de jo
Folkehjem, det er nu et sjaule navn,« sagde jomfru Fanny. »Ja, det kom som jeg
sagde, Aabenraa blev dansk og Holger Jacobsen blev en god Aabenraaer. Han rej
ser rundt og fortæller om os, der samles her, hvad enten vi har været danske eller
tyske, men dansk er han.« Hjemmetyskerne i kredsen gryntede lidt, men så sagde
Probst Rehhoff: »Lieber ein wenig Kritik als gar keine Erwähnung.« - »Ja, vores
skibe hænger der billeder af på museet og vore navne er da i al fald i borgerproto
kollen. Det er da bedre end ingenting,« kom det fra en af de gamle kaptajner, om
de nu var en Regensburg, en Elberg, en Kobberholdt, en Jessen eller en Jepsen var
svært at afgøre. Men agent Jørgen Bruhn sagde: »Mig er der skrevet om.« »Ja,«
sagde så Frederik Fischer, »hvis ikke der er nogen nede på jorden som stadig vil
arbejde med de historiske kilder og fortælle om os, så er vi døde heroppe for al
vor,« og jomfru Fanny afsluttede samtalen med ordene: »Sålænge Holger Jacobsen
lever, så lever vi også; bare de nu vil give ham et ordentligt længe leve dernede.
Jo, se det gør de. Det var da godt.«
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Årsberetning
Af J. SLETTEBO

Som i sidste års beretning kan der også denne gang peges på fremgang i de nord
slesvigske museers bygningsmæssige forhold. Haderslev Museum har kunnet af
slutte opførelsen af den længe ventede og stærkt tiltrængte nybygning, hvor hele
museet nu skal nyopstilles. Bygningen er allerede taget i brug, idet alle kontorer og
arbejdslokaler er færdigindrettede og museets stab er flyttet ind. Om det nybyg
gede museum kan iøvrigt henvises til den følgende artikel. I Tønder er udgravnin
ger af bygningsrester på slotsbanken sat i gang i sammenhæng med en sanering af
hele det gamle slotsområde. Herved vil også museets omgivelser spille sammen
med det smukke bygningskompleks.
Haderslev Museums faste udstillinger er nu ved at blive etablerede i det 800 m2
store udstillingsareal. Det er et arbejde, der kræver langvarige og omhyggelige for
beredelser, men allerede da bygningen stod færdig, var den praktiske planlægning
af de nye opstillinger meget langt fremme. 1 Sønderborg betød 1976 også et meget
langt skridt fremad mod den endelige nyopstilling. Hele året var arbejdet koncen
treret omkring de historiske samlinger, herunder de slesvigske krige, verdenskri
gene og Genforeningen, der nu alle er placerede i kronologisk orden på 1. sal i de
to udstillingsfløje mod vest og syd. Den 1. december åbnedes hele dette afsnit af
museet i overværelse af Dronning Ingrid og efter en grundig gennemgang af udstil
lingerne samledes alle gæsterne til et omfangsrigt sønderjysk kaffebord i ridder
salen.
Normalt påkalder udstillingerne sig den største interesse, men en absolut nød
vendig forudsætning for, at man overhovedet kan bearbejde genstandene og ud
stille dem er rigelige og velordnede magasiner. Museet i Sønderborg har derfor til
næste år fået ekstra bevillinger til reoler og magasinindretning og i Haderslev har
man fra starten afsat både plads og penge til et virkelig moderne og vel tilrettelagt
magasin. Resultatet er blevet misundelsesværdigt godt, en fryd for enhver mu
seumsmand. En anden væsentlig side af forberedelserne til enhver udstilling, kon
serveringen, er der også taget højde for i Haderslevs nybyggeri - et særligt og vel
udstyret værksted for oldsagskonservering er indrettet med alle moderne hjælpe
midler. Derimod har en række forhandlinger om etablering af konserveringssam
arbejde indenfor andre områder endnu ikke ført til noget resultat.
Ikke blot de permanente udstillinger, men en overordentlig livlig særudstillings
aktivitet præger de nordslesvigske museer. Som sædvanlig er det museerne i Tøn
der, der ligger i spidsen, men museet i Aabenraa har udvist en overordentlig stor
aktivitet med ikke mindre end 15 arrangementer på et enkelt år. I Haderslev vistes
en meget 9muk og spændende udstilling om Fritz Jürgensen i det gamle museum.
I Sønderborg arrangeredes bl.a. en legetøjsudstilling, som forhåbentlig bliver et fast
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vinter-tilbud og en mindre ophængning af gamle landkort, prospekter og folkelige
billeder. Blandt Aabenraas righoldige udbud kan nævnes flere foto-udstillinger, en
legetøjsudstilling, en større præsentation af marine-maleren Skottenborg-Frederiksen og nogle tekstiludstillinger. Tønder Museum var medvirkende ved kulturhisto
riske udstillinger udenfor museets egne bygninger, bl.a. Grænseforeningens udstil
ling på Nyborg slot og en fornem kniplingsudstilling i Handelsbankens hus. Også
Sønderjyllads Kunstmuseum fortsatte med at vise kunst udenfor museet, således
som det er forpligtet til, men den største indsats er fortsat museets kolossale ar
bejde med hyppige særudstillinger i dets egne fornemme lokaler. Meget væsentlig
var her den store udstilling af mere end 200 værker af den frisiske maler Carl Lud
wig Jessen - og som en logisk følge heraf en fin lille udstilling af slægten Vermeh
rens maleriske indsats. De to udstillinger kom meget aktuelt på et tidspunkt, da
man påny begynder at beskæftige sig med de gamle genremalere (der er således
netop udsendt et større værk om dansk genremaleri, især Vermehren, Dalsgård og
Exner) og de to udstillinger resulterede da også i meget store besøgstal. Et andet
kup for museet var en præsentation af døn hidtil aldeles ukendte københavnske
autodidakt Ejner Richard Jensen, som nu også fjernsynet havde fået øje på. Flere
kunstnersammenslutninger, bl.a. Grønningen, og en meget lang række enkelt
kunstnere, f.eks. Palle Nielsen, Frede Christoffersen, Povl Christensen, Ole Spording og Ida Barberigo, blev også vist på museet. Desuden vistes i 4 måneder en
særophængning af Ny Carlsbergsfondets gaver siden 1926. Også kunsthåndværket
blev tilgodeset, bl.a. med en fornem smykkeudstilling af Anni og Bent Exner og
med keramik af Erik Nyholm.
Museernes undersøgelsesarbejder er fortsat. Haderslev Museum står stadig for
de omfattende registreringer i forbindelse med motorvejen nord for grænsen og for
de udgravninger, der er konsekvensen heraf. En af .disse undersøgelser, fra Korshøj
ved Frøslev, har resulteret i en afhandling i denne årbog. Også andre udgravninger
er gennemført, således en sjældent sammensat gravhøj ved Sdr. Ønlev med ikke
mindre end seks grave, spændende fra slutningen af stenalderen til yngre bronze
alder. Gravningerne ved voldstedet Nørrevold blev også fortsat.
Stud. mag. Gunnar Solvang har for Sønderborg Museum gennemført en stort an
lagt etnologisk undersøgelse af husmandsbrug, specielt koncentreret om udstyk
ningen fra Rønhave efter 1920. Også museets andre etnologiske undersøgelser er
fortsat, bl.a. omkring ældre industrielle virksomheder i Sønderborg, om sønder
jyske lege og om bordskik.
Museernes samling vokser støt, dels ved gaver, dels ved køb. Trods stigende
priser er det lykkedes at sikre en række væsentlige genstande for amtets museer.
Flest er vel indgået i Sønderjyllands Kunstmuseum, hvis samling er forøget med
henved 50 .arbejder, men også kunstafdelingerne i Sønderborg og Aabenraa har
fået adskillige værdifulde nyerhvervelser. Erhvervelserne i Tønder omfatter malerier
af bl.a. Flemming Bergsøe, Vilh. Bjerke Petersen, Axel Bentzen, Willy Birchner,
Harald Giersing, Inge Lise Westmann og Svend Wiig Hansen, skulpturer af Ejler
Bille, Jan Leth, Gert Nielsen, Hanne Warming og Freddy Poulsen, samt akvareller
og tegninger af bl.a. Gunnar Hossy, Eyvind Karup Nielsen og William Scharff. Til

338

Sønderborg har Ny Carlsbergfondet støttet købet af to malerier af C. W. Eckersberg
og JePPe Madsen Ohlsen. Sølvtøj er indkøbt både i Aabenraa (bl.a. et hovedvands
æg) og Tønder (bl.a. et bæger og en tabatière) og Tønder har desuden sikret sig
- takket være tilskud fra Jorcks Fond - en hvalfangers skibskiste. Et af årets bedste
erhvervelser i Aabenraa var et stort tinfad, udført af Aabenraa-mesteren J. Steincke
og Sønderborg har ikke mindst øget sin mønt- og medaillesamling ved en række
indkøb.
Museernes virksomhed bliver stedse mere alsidig. Museernes personale deltager
derfor hvert år i adskillige studie-ture, kurser og faglige møder, først og fremmest
i de videreuddannelseskurser, der arrangeres af Dansk kulturhistorisk Museumsfor
ening. Flere af museernes medarbejdere har tillidshverv som bestyrelses-, udvalgs
eller redaktionsmedlemmer og de nordslesvigske museer bidrager således også på
den måde til udviklingen af dansk museumsvæsen. Samtidig udføres fra museerne
et omfattende oplysende arbejde med udstrakt foredragsvirksomhed og udgivelse
af adskillige artikler og publikationer. Fra Sønderjyllands Kunstmuseeum foreligger
således flere betydelige udstillingskataloger, først og fremmest over Carl Ludwig
Jessen med hovedtekst af museumsdirektør Ernst Schlee og over Vermehren-udstillingen. I forbindelse med Fritz Jürgensen-udstillingen har Haderslevs museums
pædagog forestået en udgivelse af hans morsomme »Madam Mugs« og Sønder
borgs museumspædagog har, foruden flere vægtige afsnit i Dybbøl sogns historie,
udgivet den pædagogisk meget spændende »1864 i samtidens aviser«. I det hele
taget har især museumspædagogerne været meget produktive med artikler i flere
tidsskrifter, bl.a. i SKALK og Sønderjysk Månedsskrift.
Desuden har der været afholdt foredrag i museerne og der har både i Sønder
borg og Tønder været koncerter, ligesom riddersalen i Sønderborg anvendes til for
skellige arangementer. Museerne er på denne måde, her som i det øvrige land, i sti
gende grad blevet kulturelle centrer og deres anvendelse er stærkt øget.
Den nye museumslov trådte i kraft 1. oktober 1976 og det nyvalgte Statens
Museumsnævn indledte sit virke som dansk museumsvæsens øverste organ. En
væsentlig nyskabelse er iøvrigt kravet om amtsligt samarbejde og der har Nord
slesvig med det allerede i 1960 skabte museumsråd jo gode og indgående erfarin
ger. Museerne her i amtet har således organisations- og samarbejdsmæssigt for
længst opfyldt den nye lovs krav. Tilbage står imidlertid at finde en samarbejds
ordning med andre museer i amtet og en række forhandlinger herom er indledt.
Et vigtigt resultat er nået: Midtsønderjyllands Museum med lokaler i Gram slot er
åbnet. Det har taget et speciale op, som ikke dækkedes af de fem købstadsmuseer,
nemlig landsdelens geologi med udgangspunkt i de sjældne fund fra Gramegnens
lergrave. Et nyt, væsentligt emne er dermed taget op indenfor Nordslesvigs mu
seumsvæsen.
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Nyerhvervelser
Fem ny-erhvervelser, der i løbet af det sidste år er indgået til de fem nordslesvigske
museer. De fem genstande er blot et enkelt eksempel fra hvert museum blandt de
mange, der hvert år indgår til museerne.

Haderslev Museum

Museet på Sønderborg slot

Fayence-krus med det danske rigsvåben og
den mindemedaille for de to slesvigske kri
ge, der udstedtes 1876. Udført 1877 på den
nye fajancefabrik Ahtminia.

340

Fayence-ovn, udført i Christiansfeld i Goll's
periode, ca. 1770-80. Lyst gule kakler med
morke aftegninger.

Tønder Museum

Berliner-Vase (?). H. 26 cm. Porcelæn.
O. 1880? Fra gården Bjerremark i Udbjerg.

For- og bagside af vasen med 2 blomsterog frugtmalerier.

Sønderjyllands Kunstmusem
Aabenraa Museum

Vilhelm Bjerke Petersen. Komposition. Sign,
forneden t.h:v.b.p.5O. Olie p. 1. 46x38 cm.
Købt for kr. 1.600,-. Kunsthallens Auktion
314.126. 26. nov. 1975.

Porcellæns-kop med prospekt.
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Haderslev Museums nye bygning
Af HANS NEUMANN

En ny hovedbygning til et museum er ikke noget man får fra den ene dag til den
anden. Her skal ikke synges nogen klagesang over den lange forberedelse, for den
medgåede tid har også sine fordele. Man har fået tid til at forberede sig og andre
på, hvad der skulle være i bygningen og til at ønsketænke om, hvad man egentlig
ville bruge den til, når man fik den.
Sådanne overvejelser er også nærliggende af andre grunde. Et museum idag er
meget mere end det var for 90 år siden, da Haderslev Museum og så mange andre
lokalmuseer blev oprettet. Skabe med så og så mange hylder med genstande på er
ikke nok. Et museum er ikke blot en udstilling, men først og fremmest en arbej
dende institution, som udfører et kulturarbejde i den befolkning, som har oprettet
det.
I nogen grad har museet også tidligere forsøgt at opfylde de nye krav - det er
nærliggende at nævne kunstudstillingerne, nogle få andre udstillinger og foredrag
i og udenfor museet. Men den snævre plads og mangel på personale, hvilket i visse
situationer er det samme, satte grænser, og med større og større iver planlagdes
det nye museum.
Hjertet i museet er dog vel stadig den varige udstilling af samlingerne. Men
hvilken udstilling? Problemerne er stadig nogle få velkendte. Nogle siger: vi vil
kun se genstandene og ingen forklaringer have, ingen løftede pegefingre, vi skal
nok selv se. Det er dem, der om visse museer siger, at de er en samling udstillede
etiketter, hvoraf nogle er illustreret med museumsgenstande. Museer efter disse
principper bygges stadig. I et nyt museum i Køln står genstandene uden en eneste
oplysning om deres tid eller anvendelse. Der er båndoptagerforedrag om emner,
men om de enkelte genstande får man ingen oplysninger. Det er en pragtfuld sam
ling, uovertruffen i sin sjældenhed og dyrt stillet op. Folk skal åbenbart komme
ind fra gaden og spærre øjnene op, og det gør de så. ... Und dann alle diese Krüge
... sagde en dame begejstret, da hun gik forbi.
De fleste får dog mere ud af det, når de får lidt oplysninger om tid og sted og
brug. Men tekster må ikke overdrives, som det somme tider sker. Det kan blive til
lange læsestykker med videnskabens sidste nye resultater eller personlige kæp
heste for slet ikke at tale om de bevægede tider, hvor samfundspolitikken breder
sig med sin belæring. Publikum går hurtigt forbi.
Et andet problem er kopierne. Når man ikke har det, men ved hvordan det har
været. Hvor langt må man gå? Kopieringsteknikken fejrer triumfer i vore dage, så
det er yderst vanskeligt at skelne mellem orginal og kopi. Og når man nu ikke kan
se forskel, gør det så noget?
I udlandet både i Sverige og Tyskland er man til tider gået meget langt ind på
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Fig. 1.

at tage kopier til hjælp i udstillingerne. Turistinteressen i restaurering af bombe
skader i Tyskland satte restaureringsindustrien i gang og det smittede af på lære
villige museer. Her i landsdelen er vi forsigtigere og vil ikke se bort fra forskellen
mellem original og kopi. Det vil da sige, at hvis vi tager kopien til hjælp, forlanger
vi, at man kan se, hvad der er hvad og netop ikke forsøger at illudere.
På den anden side har man frie hænder, hvor der tydeligt er tale om rekon
struktion. I panoramaer og modeller kan man illustrere og fortælle historie som
man vil og tage tegninger og fotografier til hjælp.
En mærkelig slags mennesker er dem, der vil gøre historien interessant. Dem
skal man vogte sig for. En mand kom og ville starte et tidsskrift, nu skulle histo
rien gøres levende. Han nævnte Harald Blåtands syge tand, som han fik sit navn
efter og dronning Margrethes blindtarm. Vi ved intet om nogen af delene, men det
fandt han nu interessant. »Det vil folk læse noget om.«
Sådan noget, og mindre slemme ting af samme slags, er falsk tale. Nogle men
nesker er interessante og andre gør sig interessante - og det er noget andet! Hi
storien er interessant, spændende, afvekslende og lærerig i det uendelige. Det må
være nok.
Alle disse fejlmuligheder kan nok opfordre til ikke at gå til yderligerheder. Det
vil vi da heller ikke. Vi vil fortælle historie, så meget og så afvekslende som mu
ligt. I det store rum på næsten 800 m2, som er til rådighed, skal der være to museer,
det arkæologiske og det historiske. For den, der vil, bliver der mulighed for at følge
historiefortællingen, men der bliver flere muligheder for at »gå forkert«, og tage
ind i helt andre afdelinger af museet. Men selv for dem, der følger tråden, skulle
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der blive afvekslinger nok, - siddepladser, lysbilledforedrag, modeller, interiører,
værksteder. Her skal ikke i enkeltheder fortælles om, hvad der bliver. Kom ind og
se, indtil videre er vi selv spændte på resultatet.
Resten af 1. sal rummer magasiner, et rum fyldt med reoler fra gulv til loft, hvor
vi har alt det materiale liggende, som ikke for tiden er udstillet. Alle museer har
og skal have en sådan beholdning, hvorfra ting hentes til udstillinger, som giver
billeder til bøger og artikler, og som er studiemateriale for studerende. Især i en
arkæologisk samling er det vigtigt, under forudsætning af at man kender finde
stedet, og at der er orden i samlingen, så man kan finde tingene. Der er normalt
ikke adgang til dette magasin, men folk får genstandene bragt til nogle aflåselige
studierum i stueetagen, hvor de kan have dem til deres undersøgelser.
Lidt fremtidsmusik har vi gjort plads til. I en del af magasinet skal senere ind
rettes »et åbent magasin«, visse grupper af genstande skal samles her og vises frem
for særligt interesserede.
I gamle dage var dette hele museet, men denne bygning rummer en etage mere,
stueetagen, der er meget vigtigere. Her er de lokaler, som skal sikre, at museet
stadig fungerer.
Til højre for hovedindgangen er der en 23 m lang sal, der skal bruges til større
møder med foredrag eller til udstillinger af forskellig art. Den tilsvarende sal i den
gamle bygning var på 83 m2 og viste sig ved flere lejligheder for lille, foruden at
adskillige udstillinger, som blev tilbudt udefra, måtte opgives, fordi vi ikke kunne
rumme dem. Noget nyt er denne sal derfor ikke, men mulighederne er større. I sam
me ende af bygningen knytter sig dertil to andre rum, et klasseværelse og et min
dre mødelokale. Når man tænker tilbage til de tider, hvor en skoles museumsbesøg
kunne sidestilles med en bedre (?) skovtur, hvor eleverne selv gik på opdagelse, så
afslører dette klasseværelse en udvikling, der forlængst er foregået, at museet skal
bruges i skolernes undervisning. Ved siden af klasseværelset er et lille depotrum,
hvor undervisningsmateriel og undervisningsmateriale af forskellig art findes til
brug ved undervisningen. Det er en af museumspædagogens mange opgaver at ud
arbejde et sådant materiale.
Et lille mødelokale i den ene ende af klassen sikrer ikke blot museets bestyrelse
et sted at være ved sine møder, men kan forhåbentlig bruges til mange andre småmøder af forskellig art. For byens foreningsliv kan dette lokale måske blive værdi
fuldt, hvis museet også for mindre foreninger bliver et sted, hvor man kommer.
Ved hjælp af en foldevæg kan klasseværelse og mødelokale slås sammen til een
mellemstor sal. Museet har altså her i virkeligheden fire lokaler af forskellig stør
relse foruden at foreløbig den gamle bygnings udstillingslokale er til rådighed.
Selvfølgelig er disse lokaler udstyret med moderne audiovisuelle hjælpemidler,
med højttaleranlæg og apparatur til lysbilleder og film. Også dette er en videre
førelse under bedre forhold af museets publikumsvendte arbejde. Museet må gerne
blive et sted, hvor folk kommer, og i hvilken udstrækning dette kan medføre, at
museet holder åbent også om aftenen, må tiden vise.
Hovedindgangen og den bagvedliggende cafette er et T-formet rum, som går helt
igennem bygningen. Dette rum er også publikumsorienteret. Den del nærmest ind344

gangen skal rumme mindre særudstillinger af aktuelt tilsnit, og der skal være en
salgsbod med postkort, bøger, kopier etc. Ud mod vest er indrettet en lille cafette,
som et par automater betjener. Busselskaber, skoleklasser og andre trætte folk skal
her kunne bøje benene i et hvil. Når vi kommer så vidt, kan de se på et panorama
egnskort, som skal males på væggen ud mod cafetten.
På modsat side af samme væg, vendt mod indgangen, bliver i løbet af året opsat
et stort flisemaleri af kunstneren Carl-Henning Pedersen. Skitsen dertil er godkendt
og der er ingen tvivl om, at dette kunstværk, som Statens Kunstfond betaler en
væsentlig del af, vil lyse op i forhallen og straks ved ankomsten sætte sit præg på
hele museet.
Den del af museet, der ligger til venstre for indgangen, rummer langs østsiden
en række kontorer og andre personalerum. Derved ligger desuden museets bibliotek,
som ved et par læsepladser gøres tilgængeligt for særligt interesserede. Biblioteket
er normalt til rådighed for museets daglige arbejde og indeholder en hel del sjældne
ting, som kun kan bruges på stedet. Andet kan hjemlånes direkte eller gennem
Haderslev bibliotek.
I det resterende sydvestlige hjørne er gjort plads til tre vigtige funktioner. Et
atelier og mørkekammer skal sørge for de mange fotografiske produkter, som mu
seet årligt skal bruge til sine udgravninger, til publikationer og til udstillinger.
Særlig vigtigt er 4 små rum til en konserveringsafdeling, som her bliver indrettet.
1 de første mange år af deres tilværelse har ikke blot Haderslev Museum men man
ge andre museer samlet ganske værdifulde ting sammen og ikke tænkt på at kon
servere dem. Vi vil jo gå imod naturens orden ved at ville bevare genstandene læn
gere end de er skabt til. Forfaldet bredte sig uimodståeligt blandt de ikke udstillede
ting og problemet var ved at blive meget stort. Nu erkendes det her og andre steder
og konserveringsværksteder indrettes og bemandes med sagkyndige folk, der kan
standse ødelæggelsen.
Dette værksted skal efter evne også stå til rådighed for andre museer i Nordsles
vig i hvert fald for arkæologiske funds vedkommende.
Tilbage bliver inde i bygningen et større rum til forskellige praktiske formål. De
genstande, der nyligt er indleveret i museet, eller som af andre grunde er på vej til
og fra konservering eller foto, er anbragt her og derudover skal der kunne snedke
reres, males og klæbes op ved forberedelsen af vore kommende udstillinger. Dette
rum er også værksted for museets udstillingsvirksomhed.
I korte træk er her skildret en museumsbygning, som er beregnet på at skulle
bruges af mange og til mange formål. Den oprindelige hensigt med at oprette mu
seet, at det skulle bevare vore kulturskatte i hjemstavnen, er her videreført ud fra
den erkendelse, at disse kulturskatte kun er noget værd, når befolkningen kender
dem, forstår dem og glæder sig over dem.
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En boplads fra ældre stenalder
i Hjarup mose
Af SØREN H. ANDERSEN

Kulturforholdene i Danmark i senglacialtiden, d.v.s. årtusinderne lige efter istidens
ophør (ca. 12.000-8.300 f.Kr.) er stadig meget dårlig kendt. Det gælder især Jyl
land, hvor der endnu ikke er udgravet bopladser fra denne periode.
Den bedst kendte senglaciale jægerkultur i Danmark er Brommekulturen (op
kaldt efter landsbyen Bromme på Vestsjælland), der har været udbredt i Sydskandinavien i Allerødtid (9.700-9.000 f.Kr.).
Indtil for få år siden kcndtes Brommekulturens bopladser kun fra Sjælland.
Spredte jyske enkeltfund af skafttungespidser - én af denne kulturs karakteristi
ske redskaber - tydede dog på, at mangelen på bopladser var tilfældig, og at denne
kultur formodentlig havde været udbredt over hele landet. Dette er da også i nogen
grad blevet bekræftet i de seneste år, hvor de første bopladser på Fyn og Ærø er
blevet udgravet; samtidig er antallet af fund på Sjælland blevet betydelig forøget.
Derimod kniber det stadig med fund af bopladser fra Jylland. På baggrund af det
store antal aktive amatørarkæologer, der rekognoscerer og samler oldsager langs
de jyske vandløb og moser, er den fortsatte mangel på bopladser fra den tid van
skelig at forklare.
Det gælder også Sønderjylland, hvor et stort antal enkeltfundne skafttungespidser
viser, at Brommejægerne hyppigt har strejfet rundt. Desværre har bopladserne hid
til også manglet i denne landsdel.
Takket være én af de aktive sønderjyske amatørarkæologer, installatør L. Lauritzen, Åbenrå, er det imidlertid nu for alvor lykkedes os at komme på sporet af sen
glacial tidens mennesker.
Ved rekognosceringer og overfladeopsamlinger i de store moser nordvest for
Åbenrå, er det lykkedes at opspore en lille lokalitet, der har været bosted for
de senglaciale jægere.
Fundstedet ligger i den nordlige del af Hjarup mose, omtrent midtvejs mellem
Hovslund og Over Jerstal, ca. 16 km nordvest for Åbenrå. Denne egn er præget af
en række store moser, Abkær mose, Hjarup mose, Stengel mose og Rudebæk mose,
der alle afvandes vestpå til Gejlå. Moserne ligger lige ved den såkaldte »hoved
opholdslinie«, der markerer bræens største udbredelse mod vest under sidste istid.
Selve Hjarup mose ligger lige vest for hovedstilstandslinien i det flade, sandede
hedesletteområde. I oldtiden har mosen været en stor sø, der har målt ca. 4 km i
ø-v retning og ca. 2 km i n-s retning.
Langs moseranden ses overalt mange små næs og holme, der skyder sig ud i de
fugtige strøg. At disse steder har været ideelle for bosætning i stenalderen fremgår
af de mange bopladser, der er fundet i årenes løb.
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Den aktuelle lokalitet ligger på en sydvendt sandet terrasse i en del af mosen, der
er præget af en hurtig skiften mellem tørvefyldte lavninger og mange små sandede
næs og odder. Fundstedet, der måler ca. 20X30 m, ligger idag på dyrket mark.
Der er endnu ikke foretaget udgravning af bopladsen, og hele oldsagsmaterialet,
der kun består af flint og sten, stammer fra usystematiske opsamlinger fra mark
overfladen. Et sådant fundstof skal altid behandles med stor forsigtighed og be
hørig reservation for samtidighed og samhørighed af hele oldsagsmaterialet. Hvis
f.eks. bopladsen har været benyttet flere gange i løbet af ældre stenalders mange
årtusinder - hvilket jævnligt er tilfældet - vil lag og oldsager fra vidt forskellige
kulturer og tidsperioder næsten uvægerlig blive sammenblandet ved pløjningen.’
Hertil kommer problemer med fundstoffets repræsentativitet; f.eks. vil en usyste
matisk overfladeopsamling altid - i mere eller mindre grad - bære præg af den (eller
de) personer, der har samlet på stedet. En analyse af de forekommende redskabs
typer, og en sammenligning med sikre, udgravede bopladser, vil kun kunne vise,
hvornår bopladsen har været beboet, men ikke noget om, hvilke oldsager der er
samtidige. Netop disse forhold og overvejelser gør sig gældende ved bopladsen fra
Hjarup mose.
De følgende sider skal derfor blot betragtes som en rent foreløbig orientering
indtil en evt. kommende systematisk udgravning har bragt os mere sikker viden
om denne nye og interessante boplads.
Hele det opsamlede oldsagsmateriale stammer fra en meget tidlig del af ældre
stenalder, og kan dateres til tidsrummet mellem ca. 9.700 - ca. 7.000 f.Kr. Old
sagerne viser, at bopladsen formodentlig har været benyttet indtil flere gange
indenfor dette tidsrum. Langt den overvejende del af fundet tilhører Maglemosekulturen (ca. 7.500-6.000 f.Kr.) og især dennes tidligste del, men bopladsen har og
så været benyttet i senglacialtiden af Bromme-, Federmesser- og muligvis Ahrensburg-kulturen (9.700-8.300 f.Kr.).

Fundstoffet domineres af en stor mængde skrabere, især skiveskrabere (45 stk.),
fig. 1, nr. 1-3, deraf flere med dobbelt æg (8 stk.), fig. 1, nr. 4-5. Aflange skive
skrabere (34 stk.), fig. 1, nr. 6-8 og flækkeskrabere (25 stk.), fig. 1, nr. 9-11 er
også almindelige. Hertil skal regnes 20 stk. afbrudte ender af skrabere.
Borene er fåtallige (6 stk.). Blandt denne gruppe bemærkes især 3 stk. aflange,
nålformede drilbor med dobbeltsidig kantretouche, fig. 2, nr. 8. De øvrige bor er
simple flækkebor.
Stiklerne er velrepræsenterede (22 stk.), men dog knap så almindelige som vente
lig - et forhold, der muligvis skyldes fundforholdene. Midtstiklerne (11 stk.) er
dominerende, fig. 2, nr. 1-2. Kantstikler på brud, tværslag og tværretouche kendes
i 9 stk.; almindeligst er kantstikler på brud, fig. 2, nr. 6-7.
Midtstikler er repræsenteret ved en række gode, regelmæssige stykker, fig. 2,
nr. 1-3. På fig. 2, nr. 5 ses en kantstikkel på tværslag, og fig. 2, nr. 4 er en tvær
stikkel på en naturlig kant. Ét stykke er en blandingsstikkel mellem en -kantstikkel
på brud og en midtstikkel, fig. 2, nr. 3.
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Fig. 1: Skive- og flækkeskrabere. Nr. 1-3 korte skiveskrabere, nr. 4-5 dobbeltskrabere
6-8 aflange skiveskrabere og nr. 9-11 flækkeskrabere. Alt i 2:3.
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Fig. 2: Stikler. Nr. 1-2 midtstikler, nr. 3 kombineret kant- og midtstikkel, nr. 4 tværstik
kel på 'naturlig kant', nr. 5-7 kantstikler, nr. 8 nålformet drilbor og nr. 9 flække med
skrå, uregelmæssig tværretouche. Nr. 1-5 er 2:3, nr. 6-9 er 1:1.
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Fig. 3: Skafttungespidser af Bromme-type, nr. 1-4 og 6. Nr. 5 spids af Ahrensburgtype.
Alt 1:1.
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Fig. 4: Flækker med krumbuet rygretouche, nr. 1-4, nr. 5 flække med retoucheret hak.
Alt 1:1.
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5: Mikrolittiske spidser med skrå tværretouche, nr. 1-7 og let krumbuet kantretouche,
nr. 8-11. Alt 1:1.

Fig. 6: Trekantede mikrolitter, nr. 1-2, nr. 3-4 brudstykker af mikroflækker med delvis
bortretoucheret slagbule - antagelig brudstykker af spidser af senglacial type, nr. 5 mikroflække med stejlretoucheret sidekant - såkaldt 'Rückenmesserchen', nr. 6 'Federmesser',
nr. 7-8 brudstykker af spidser med rygknæk. Alt 1:1.
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Fig. 7: Kanthugget skiveøkse, nr. 1 og usymmetrisk kærneøkse nr. 2. Alt 2:3.

Tværretoucherede stykker er fåtallige (6 stk.), men forekommer dog i alle de
kendte typer, fig. 2, nr. 9.
Af kombinationsredskaber foreligger en skraber-stikkel og et midtstikkel-bor.
Mikroflækker og storflækker med krumbuet rygretouche (9 stk.), fig. 4. Ligeledes
mikroflækker med hak (7 stk.), fig. 4, nr. 5.
Den hyppigste oldsagsform er imidlertid simple mikrolittiske spidser, lancetmikrolitter (61 stk.), som fig. 5, nr. 1-11. Denne type optræder i to varianter, enten med
lige eller konkav tværretouche (Zonhovenspidser) (17 stk.) som fig. 5, nr. 1-3
og 10-11, eller let konveks kantretouche (44 stk.), fig. 5, nr. 8-9.
Trekantede mikrolitter kendes kun i 3 eksemplarer, fig. 6, nr. 1-2. Een er bred,
ligebenet, mens de øvrige er skævtrekantede; begge stykker nærmer sig dog den
ligebenede form og er med kraftig stejlretoucherede sidekanter.
Blandt mikrolitteme er der også grund til at bemærke de trapezformede stykker,
fig. 6, nr. 7-8.
Mere særprægede er tre proximalender af mikroflækker, fig. 6, nr. 3-4, hvor der
i henholdsvis venstre og højre side er retoucheret et jævnt, svagt konkavt hak,
hvorved en del af slagbulen er fjernet. Da alle stykker desværre er overbrudt, er en
sikker typebestemmelse ikke mulig. På to eks. fortsætter retouchen fra hakket og
videre op ad sidekanten.
Form og tilhugning tyder på, at der er tale om brudstykker af spidser af sen
glacial type. Indenfor både Federmesser- og Ahrensburgkulturen er de simple
spidser tilhugget på denne måde.
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Kan tretoucherede mikroflækker kendes i ét eksemplar, fig. 6, nr. 5. Det er en
mikroflække med kraftig, stejl og kontinuerlig rygtilhugning, der. løber i en ret
linie fra basis til den modstående ende.
I fundet indgår også 11 skafttungespidser af Brommetype, fig. 3, nr. 1-4 og 6.
Hovedparten af disse (8 stk.) er relativ spinkle og smalle, som fig. 3, nr. 2-3 ; også
helt små spidser, som fig. 3, nr. 4 og 6 er tilstede i materialet. De øvrige stykker
er længere og lavet på kraftigere flækker (3 stk.) som fig. 3, nr. 1. Skafttunge
spidsen, fig. 3, nr. 3 har fået fjernet slagbulen ved et tværslag nederst på skaft
tungen.
Blandt spidserne foreligger også en pil af Ahrensburgtype, fig. 3, nr. 5 - et over
ordentlig regelmæssigt og typesikkert eksemplar.
Særlig interessant er spidsen, fig. 6, nr. 6. Stykket, der er spidsovalt i omrids,
er tilhugget i hele venstre kant med en regelmæssig, stejl og kontinuerlig retouche,
der danner et svagt knæk én cm fra spidsen. Retoucheringen fortsætter rundt om
basis og ca. én cm op ad højre kant, hvor der fremkommer en svag skulder. På
venstre side af basis er retoucheringen tagrygformet, dvs. den udgår både fra overog undersiden.
Slagbulen, der ligger i stykkets distalende, er kun delvis fjernet ved kantretou
chering. Spidsen må karakteriseres som en »Federmesser« (evt. Gravettespids).
I fundet indgår der yderligere to sådanne Federmesser, der i form og tilhugning
svarer til det afbillede stykke.
Endelig omfatter fundstoffet et antal kærne- (43 stk.) og skiveøkser (24 stk.),
fig. 7. Dominerende er små, uregelmæssige og usymmetriske kæmeøkser, men og
så symmetriske, kanthuggede skiveøkser er almindelige. Hertil kommer 5 æg
afslag af kærneøkser.
Yderligere kan nævnes 4 slagsten af kvartsit samt 23 mikrostikler, hvoraf 20 er
brede, proximalender, mens 3 er små, spinkle distalender. Alle viser tydelig retou
cheret, ensidig hak.

Omstående oversigt over det opsamlede redskabsmateriale viser, at fundstoffet
fra bopladsen i Hjarup mose ikke er en kulturel eller tidsmæssig enhed. Flere
(måske adskillige) bebyggelser kan påvises ud fra tilstedeværelsen af en række
karakteristiske typer, der entydigt kan placeres i en sikker tidsmæssig og kultur
historisk sammenhæng. Bortset fra sådanne »sikre former« er det imidlertid ikke
muligt at bestemme den øvrige del af fundet nærmere m.h.t. alder og miljø; det
gælder f.eks. skraberne, visse stikkelformer etc. Dette forhold vanskeliggøres yder
ligere når der - som i foreliggende tilfælde - er tale om bebyggelser, der ligger
hinanden nær i en tidsmæssig forstand.
Hovedparten af oldsagerne kan ud fra form og tilhugningsteknik med nogen
lunde sikkerhed henføres til Maglemosekulturen, f.eks. hovedparten af de mange
skiveskrabere, drilborene, kantstikler på brud, lancet- og trekantmikrolitterne samt
økserne. Sammenlignet med andre jyske fund fremgår, at denne del af bopladsen
i Hjarup mose tilhører en meget tidlig fase af Maglemosekulturen. De nærmest
beslægtede fund findes i Kongens mose ved Draved nær Løgumkloster.
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Ud fra lighedspunkterne med de daterede og udgravede bopladsfund må Maglemose-bebyggelsen på Hjarup-bopladsen henføres til perioden 7.500-7.000 f.Kr.
En mindre del af fundet kan med sikkerhed henføres til senglacialtiden; det gæl
der f.eks. skafttungespidseme af Bromme- og Ahrensburgtype samt de regelmæs
sige midt- og tværstikler.
Disse typers tilstedeværelse viser, at bopladsen har været beboet af Brommekulturen (9.700-9.000 f.Kr.) og sandsynligvis også af Ahrensburgkulturen (9.0008.300 f.Kr.), der hermed for første gang dukker op i Sønderjylland.
Til det senglaciale miljø hører også »Federmesserne« samt den rygtilhuggede
mikroflække (rückenmesserchen). Disse typer er karakteristiske for senglaciale bo
pladser tilhørende den såkaldte »Federmesserkultur«.
Denne kulturs bopladser, der findes udbredt over det nordeuropæiske lavland,
er hidtil ikke påvist med sikkerhed i Danmark. Fundet i Hjarup mose er måske det
første sikre tegn på denne kulturs tilstedeværelse i Sønderjylland. Federmesser
kulturen dateres til Allerødtiden, d.v.s. ca. 9.700-9.000 f.Kr.
Utvivlsomt hører også større eller mindre dele af de øvrige redskabsgrupper til
i senglacial tiden; det gælder især en del af skraberne, men også stykkerne fig. 6,
nr. 3-4 kan meget vel have en senglacial oprindelse. På nordtyske bopladser fra
Ahrensburgkultur og Federmesserkultur er sådanne simple spidser meget alminde
lige.
På nuværende tidspunkt kan man imidlertid ikke afgøre, om de senglaciale typer
er repræsentative for eet miljø, eller om flere forskellige kulturer og perioder er
tilstede i materialet. Umiddelbart synes det vanskeligt at forene de påviste typer
i ét miljø; langt snarere er der tale om spor af flere successive bebyggelser: Brommekultur, Federmesserkultur og muligvis også Ahrensburgkultur. Imidlertid må
det kraftigt understreges, at vort referencemateriale fra senglacialtidens slutning
endnu er meget sparsomt - og specielt i Jylland.
Den nyopdagede boplads i Hjarup mose giver på flere vigtige punkter ny viden
om Sønderjyllands ældste stenalder. Væsentligst er nok påvisningen af de første
sikre spor af senglaciale jægerstammers færden og ophold i denne landsdel, men
også konstateringen af endnu een af de stadig meget fåtallige bopladser tilhørende
den ældste Maglemosekultur er vigtig. Som så ofte før i arkæologien rejser dette nye
fund flere spørgsmål, end det besvarer. Mange af de berørte problemer vil dog for
holdsvis let kunne løses af en systematisk udgravning, der forhåbentlig vil kunne
gennemføres i den nærmeste fremtid.

Efterskrift: Efter artiklen er gået i tryk, er der på en anden boplads i Hjarup mose,
fremkommet yderligere én typesikker Federmesser. Dette stykke har også regel
mæssig retoucheret ryg med et svagt knæk. Basis viser skråtgående tværretouche.
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Korshøj
En bronzealderhøj ved Frøslev i Sønderjylland

Af ULLA FRAES RASMUSSEN

Ved Frøslev nær Padborg blev der i efteråret og vinteren 1975 udgravet fire grav
høje. De skulle undersøges inden anlæggelsen af den kommende østjyske motorvej.
De tre havde tidligere været mere eller mindre plyndret, men den fjerde »Korshøj«
var usædvanlig velbevaret [1]. Selve egnen er meget rig på gravhøje.
Korshøj var inden udgravningen synlig som en ca. 2,2 m høj og 25 m bred kup
pelformet forhøjning i marken, og da den har været under plov i flere generationer,
må den oprindelig have været 3-4 m høj [2]. Udgravningen varede ca. 7 uger og
blev foretaget af en arbejdsmand, en entreprenør og to arkæologer. En gravko fjer
nede pløjelaget og højfyld: konstruktionsdetailler og grave blev udgravet med hånd
kraft. Det viste sig, at Korshøj var bygget i fire højfaser og indeholdt fem grave.
I det følgende beskrives først de enkelte høj faser, dernæst grave, oldsager, løsfund,
datering og til sidst den kulturelle sammenhæng.

Højkonstruktion og -faser

Fig. 1. Højens øst-vest snit, den vestlige halvdel, set fra syd. I midten af højen ses sten
røsen med grav 1, samt grøften og stengærdet i 1. højfase. Uden om findes de tre yngre
højfaser og de forskellige erosionslag.

1. højfase (ældste anlæg) bestod af en rund stenrøse(-dynge), der var anlagt oven
på et sandlag på den gamle jordoverflade. Stenrøsen var bygget af marksten med
de største i yderkanten, den var ca. 7-8 m i diam. og op til 0,75 m høj i midten. Lige
uden om stenrøsen var der nedgravet en ca. 5-10 cm dyb og 50 cm bred grøft med
to udvidelser mod øst, hvor der var en åbning. Grøften var fyldt med sten og træ
kulsstykker, som var særlig koncentreret i de to udvidelser, egentlige stolpehuller
blev ikke fundet. Trækullet kunne tyde på, at der havde stået et lavt træhegn med
måske en portal eller et særligt indgangsparti mod øst. Grøftens åbning var knap
1,5 m bred. Dette hegn har sikkert skulle markere et helligt område eller holde dyr
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Fig. 2. Højens grundplan. I midten er stenrøsen med grav 1, grøften og stengærdet i
1. højfase. Til de yngre grave (nr. 2, 3, 4 og 5) hører forskellige stenkonstruktioner, som
det fremgår af teksten. Kun den yderste højfod er indtegnet. Korsbalkene blev stående
under det meste af udgravningen, for at snitvæggene i dem kunne vise højens opbygnings
forhold.

uden for anlægget. Midt oven på stenrøsen blev grav 1 anlagt, svagt nedsænket i
den (fig. 3).
Der blev iagttaget et ca. V2 cm tykt vækstlag over røsen, så det ser ud til, at an
lægget har ligget åbent inden en høj af tørv blev hvælvet over. Tørvene var, som
det er almindeligt, anbragt med vækstsiden nedad og opkastet i flere omgange. Et
stort rundt stengærde støttede tørvehøjen i yderkanten. Stengærdet var bygget af
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Fig. 3. Grav 1 oven på stenrøsen, der var omgivet af en grøft med sten og trækulsstykker.
I snitvæggene ses rester af torvehøjen over dette ældste anlæg i 1. højfase; set fra sydvest.

Fig. 4. Det store stengærde omkring 1. højfase. De øverste sten til grav 1 ligger i midten,
og i snitvæggen til venstre på billedet ses stenkraven til 2. højfase; set fra sydvest.
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en nedgravet dobbeltkreds af store lodretstående sten, derover lå en række store
vandretliggende- og oven på dem flere lag af mindre sten, som skrånede indad.
Stengærdet var forneden ca. 13,5 m i diam. og op til 1 m højt. Over denne ældste
højfase var et op til ca. 2 cm tykt sort lag af afbrændt vegetation, og visse steder
kunne der ses et forfald med udskylningsmateriale. Det tyder på, at højen har ligget
frit et stykke tid, inden den næste høj blev hvælvet over den (fig. 4).
2. højfase bestod af jord, der var anbragt over den ældste højfase. Hertil hørte en
mindre stenkrave mod vest som støtte for højfylden, der bestod af sand. Højfodsdiam. var ca. 19 m. Grav 2 hørte til denne højfase, den var anlagt over stengærdet
mod øst, svagt nedgravet i udskylningslaget fra den 1. højfase.
3. højfase var hvælvet over den 2., og højfylden bestod af blandet jord og sand,
som var støttet af en mindre stenkrave og -kreds mod nord. Højfodsdiam. var ca.
22 m. Grav 3 hørte til denne høj og var gravet ned gennem den 2. til overfladen af
den 1. højfase.
4. højfase (yngste og sidste/øverste) var opkastet oven på den 3., og højfylden
bestod af blandet sand og grus. Flere stenkraver var bevaret mod nord og øst, hvor
der også var rest af en stenkreds. Højfodsdiam. var ca. 26,5 m. To grave hørte til
denne høj fase, grav 4 var nedgravet til overfladen af den 1. fase, og grav 5 var ned
gravet til den 3. fase, men lå dog ret højt og var forstyrret af pløjning.
Senere er Korshøj pløjet noget ned, men den har dog heldigvis ikke taget megen
skade. Udpløjningslaget dækkede mod øst spor af bosættelse fra ældre romersk jern
alder. Der blev fundet skår af forskellige bopladskar med tykt facetterede rande, del
af ildblok og slaggestykker af 1er og jern. Der var ikke tid til at udvide udgrav
ningsfeltet og undersøge dette nærmere.
Der blev ikke fundet ardspor under højen, hvad der jo ellers kendes andre steder,
men undergrunden var meget stenet og gruset, så pløjning på dette sted ville også
have voldt vanskeligheder i oldtiden.

Grave, oldsager og løs fund

Grav 1.
Graven lå i sydvest-nordøstlig retning i 1. højfase (fig. 5 og 6). Den bestod af en
nu sammensunken træbulkiste, der har været helt omgivet af marksten (størrelsen
fremgår af tegningen). Trækisten var næsten bortrådnet, den var kun bevaret som
et ca. V2 cm tykt, mørkt brunligt lag på bund- og sidesten. Den har været ca. 3,5 m
lang og 0,5 m bred. Det kunne ses, at en okse?hud havde dækket bunden og derpå
var spor af et skelet, hvor der nu blot var en gullig talgagtig substans tilbage. Den
døde havde ligget udstrakt på ryggen med hovedet i syd, måske med hovedet på
siden. Legemshøjden var ca. 170 cm, hvad der er normalt. Der var ingen oldsager
med den døde, hvad der ikke er usædvanligt på dette tidspunkt, hvor mange af lan
dets grave er tomme uden bevaret gravgods. Mange oldsager af organisk materiale
(fx. træ, textil, ben m. m.) kan let forsvinde i tidens løb, da det kun kan bevares
under gunstige omstændigheder.
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Fig. 5. Grav 1. De dækkende sten fjernet og udgravet til gravhunden; set fra nordøst.
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Fig. 6. Skeletspor og bulkistens omrids indtegnet.
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Fig.

7.

Grav 2. Gravbund, set fra syd.

Grav 2.
Graven lå i nord-sydlig retning (fig. 7 og 8).
Det var en nu sammensunken bulkiste, helt omgivet af sten. Trækisten målte
2,1 X 0,6 m og var kun bevaret som et tyndt, brunligt lag på ca. V2 cm tykkelse.
Der var lidt spor af skelettet i gravens nordlige ende, hvorfra der stammer tandemaille.
Graven indeholdt flere oldsager (størrelse og type ses på tegning fig. 9 og 10).
Der var en dolkklinge med fire nagler til grebet (som ikke var bevaret), en fæste
knap af rund-oval facon ornamenteret med geometriske streger og en rektangulær
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Fig. 8. Oldsager, tandemaille (skraveret) og træbiilkistens omrids indtegnet.

bronzedupsko (til en skede) med samme ornamentik. Der var bevaret lidt af en træ
skede betrukket med skind. Desuden var der to pynteknapper/tutuli, den ene spids
kegleformet og den anden halvrund med krave. Endelig var der femogtyve rav
perler af kort tøndeformet facon, hver med en gennemboring, to guldringe indvik
let i hinanden, en bronzemalle og en bronzefibel/-broche med timeglasformet nåle
fæste.
Alle oldsagerne lå i den nordlige halvdel af kisten, altså ved ligets overkrop. Pla
ceringen kunne tyde på, at dolken har ligget ved bæltestedet, måske hængt i et læ
derbælte pyntet med de to pynteknapper, skeden har ligget ved siden af. Ravper
lerne og de to øre Fringe af guld lå ganske tæt ved skulderpartiet. De har muligvis
ligget i en pose fæstet med mallen. Brochen har siddet i tøjet foran ved brystet,
enten til pynt eller for at holde det sammen.
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Fig. 9. Grav 2. Dolkklinge, fæsteknap og dupsko til en skede, alt af bronze, 3:4.
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Fig. 10. Grav 2. To pynteknapper 3:2, en fibel/broche 3:2, del af en malle 3:4, ait af
bronze, to guldringe 3:4 og fireogtyve rai>perler (en var knust og kunne ikke tegnes), 3:4.
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Fig. 11. Grav 3. Gravbund; set fra vest.
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Skelettet kunne ikke kønsbestemmes, tandemaillen stammer fra en voksen. Old
sagerne kan heller ikke afgøre det, da guldringe, ravperler og dolke kan findes i
både mands- og kvindegrave. De viser dog, at graven har været for en meget rig
voksen.

Grav 3.
Graven lå i øst-vestlig retning, nedgravet til overfladen af den 1. højfase (fig. 11
og 12).
Den bestod af en sammensunken bulkiste, der har været helt omgivet af mark
sten. Trækisten var kun bevaret som et tyndt, brunligt lag på bund- og sidesten, den
har været ca. 2 m lang og 0,5 m bred. Der var intet bevaret af skelettet.
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Fig. 13. Grav 3. Kniv 3:4, fibelrester 3:2 og dele af ragekniv af bronze, 3:4.

Graven indeholdt en lille bronzekniv med gennembrudt ornamenteret fæste, dele
af en rundhovedet bronzefibel med ornamenteret nålefæste og en slidt bronzeragekniv/barberkniv. Kniven lå ved det formodede bækkenparti og ragekniven i to styk
ker ved siden af - de har sikkert siddet i et bælte. Fiblen lå helt ved østenden og kan
have siddet i et klædestykke der har ligget som en bylt ved ligets hoved. Ragekniven
tyder på, at det har været en mandsgrav (fig. 13).

Grav 4.
Graven lå i nord-sydlig retning, nedgravet til den gamle overflade af 1. højfase
(fig. 14 og 15).
Den bestod af en sammensunken bulkiste, der har været støttet og omgivet, men
ikke dækket af et stenlag som de tre ældre grave. Trækisten var kun bevaret som
et tyndt brunligt mørkt lag på bund- og sidesten, den har været ca. 2,2 m lang og
0,4 m bred ved bunden, bredere op ad siderne. Skelettet var brændt og lå midt i
graven i de svage rester af en skindbylt.
Graven indeholdt en lille spiralring af guldtråd, hvor tråden var afklippet, en
bronzedolkklinge med tre naglehuller i grebspidsen, den lå i en træskede, som kun
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Fig. 14. Grav 4. Gravbund; set fra syd.
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Fig. 15. Oldsager, biilkiste og brændte ben (skraveret) indtegnet.

var bevaret lige ved metallet. Der var rest af en bronzeragekniv af aflang form og
en fibel, hvor den ene spiralvinding manglede. Guldspiralringen lå midt i knogle
dyngen og har måske været båret som en ørering. De andre oldsager lå lige uden
for skindbylten, ved fiblen var bevaret lidt rester af tøj. Det ser ud til, at tøjet er
vævet i toskaft med S-spunden tråd af fåreuld, som det er almindeligt i ældre
bronzealder. Knoglemængden og ragekniven tyder på, at det har været en voksen
mandsgrav (fig. 16).
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Fig. 16. Grav 4. Dolkklinge 3:4, rester af fibel 3:2 og ragekniv af bronze 3:2, og en
guldring 3:2.

Fig. 17. Grav 5. Et stykke forbrændt bronze, 3:4.

Grav 5.
Graven lå i nordøst-sydvestlig retning, nedgravet til 3. højfase, og den var noget
forstyrret af pløjning (se fig 17 og 18).
Graven bestod af et lag lidt spredte marksten, som sikkert har dannet kistens
bund, resten var ikke bevaret, stenlægningen målte 3,1 X 1 m. Der var ingen spor
af en trækiste. Skelettet var brændt, og de rensede knogler lå inden for et mindre
område. Måske skyldes denne afgrænsning, at de har været indviklet i et klæde.
Imellem knoglerne lå et ubestemmeligt stykke forbrændt bronze. Knoglemængden
kunne tyde på en voksen.

Løsfund.
Tidligere er der fundet nogle små ubestemmelige bronzefragmenter oven på højen.
Det er måske nålefragmenter, der kan stamme fra senere begravelser, som ikke mere
kunne påvises [3].
Der er desuden på samme mark fundet et helt specielt bronzehåndgreb af ukendt
type (fig. 19). Det er fundet i pløjelaget, og det kan ikke afgøres om det har nogen
forbindelse med højen. Håndgrebet kan ikke placeres kulturelt eller dateres - ifølge
konservatorer har det ligget i jorden i mange år [4].

Datering.
Gravene kan dateres både ved de medgivne oldsager og deres stratigrafiske place
ring i højen.
Oldsagerne var forskelligt bevaret. Guld (som er uforgængeligt) og de større
bronzegenstande var velbevaret, hvorimod de mindre bronzegenstande var noget
ringere; i visse tilfælde kunne det se ud til, at der er kommet defekte sager med i
graven (fx. fiblen i grav 4). Ravperlerne var også velbevarede; kun en var ret med
taget, men de andre genstande af organisk materiale (træ, skind og textil) var kun
bevaret, hvor det havde været i forbindelse med metal. Men de fleste oldsager kun372

Fig.

18. Grav 5 med oldsag og brændte ben (skraveret) indtegnet.

ne dog klart type- og tidsbestemmes, så gravene har følgende tidsmæssige række
følge, som ses på skemaet:

grav 1

per.

I—II

1. høj fase

voksen i bulkiste

grav 2

II

2.

-

meget rig voksen i bulkiste

grav 3

III

3.

-

mand i bulkiste

grav 4

III

4.

-

rig mand (brændt) i bulkiste

III-IV

4.

-

voksen (brændt) i stenkiste?

grav 5

-
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Fig. 19. Løsfund. Et bronzehåndgreb til en dolk eller lignende, 3:2.

Grav 1 er stratigrafisk ældre end grav 2, som ved oldsager kan dateres til per. II
i ældre bronzealder. Grav 3 og 4 kan ved oldsager dateres til per. III, stratigrafisk
er grav 3 ældre end grav 4. Grav 5 er stratigrafisk yngre end grav 4, oldsagen var
ubestemmelig [5]. Gravene er anlagt i ældre bronzealder, måske lidt ned i yngre i tid svarer det maximalt til 1800-1000 f.Kr.f. og minimalt til en periode på 400
år, hvis gravene skal dateres snævert til per. II—III.

Kulturel sammenhæng.
Korshøj var en usædvanlig velbevaret gravhøj, der var opbygget i fire højfaser og
som indeholdt fem grave. Den ældste grav 1 lå centralt i højen, de yngre lå alle
acentralt, men parallelt med højfoden. De nye højfaser var nemlig ikke hvælvet
jævnt over den ældste høj, men fik tilsyneladende mere jordfyld til nogle sider.
Ingen ny grav havde ødelagt en ældre, som måske har været kendt eller markeret
på en eller anden måde.
Det kan ikke afgøres, om højen har været reserveret en bestemt slægt eller -sam
fundslag. Tilsyneladende er der dog en vis forskel i rigdom, udtrykt ved de med
givne og bevarede oldsager.
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Fig. 20. Grav 4. Dolkklinge, hvor rester af træskeden er bevaret ved metallet. En spiral
vinding fra fiblen ligger oven på skeden ved grebenden. Dolken lå lige i kanten af knogle
dyngen.

Der findes både rige mands- og kvindegrave i bronzealderen. Grav 2 kan have
været for en kvinde, andre gravfund med rigt kvindeudstyr tyder på et samfund,
hvor kvinderne også kan have haft en agtet position. De fem grave i Korshøj var
alle for voksne, men der kendes også børnegrave fra samme tid [6]. Skikken med
at begrave de døde i store gravhøje er meget almindelig og har ikke været forbe
holdt de rigeste, da gravgodset varierer meget i dem. Samtidig findes der også rige
enkle grave uden høj over. Så gravformen må nok afspejle forskelligt livssyn og
skik, da tilsyneladende vidt forskellige personer er begravet i dem [7].
Korshøj slutter sig i topografisk placering, opbygning, gravanlæg og oldsager
snævert til de mange gravhøje fra ældre bronzealder, som stadig er bevaret i så
stort tal. Denne udgravning reddede både fine oldsager og gav samtidig mulighed
for nøje at studere konstruktionsdetailler, hvad der ofte er umuligt på grund af for
megen udpløjning eller ældre skattegravninger, som kendes helt tilbage i old
tiden [8].
De fundne oldsager er alle af velkendt type og kombination fra ældre bronze
alder. Guldringe er især fundet i de vestlige Limfjordsegne og langs »hærvejsruten«,
ofte er de som her fundet parvis og i enkelte tilfælde med en eller to ravperler, men
aldrig før med så stort et antal som her. Ravperler er normalt sjældne i gravfund
fra denne tid, så de femogtyve i grav 2 er ret usædvanligt [9]. Dolkene er lavet af
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hjemlige håndværkere, som naturligt nok mere er knyttet til de sydligere egne
fremfor Nordjylland og Øerne.
En helt ny iagttagelse er den fundne stenrøse med den omgivende grøft, hvor der
sandsynligvis har stået et lavt træhegn. Det kunne se ud til, at røsen var lavet
inden dødsfaldet indtraf, eller den døde har ligget på »lit de parade« et kort stykke
tid, inden en høj af tørv blev hvælvet over, da der blev iagttaget et tyndt vækstlag
over stenene. Det omgivende træhegn har nok haft en praktisk funktion.
I de fleste tilfælde blev centralgraven anlagt på den gamle jordoverflade, kun i få
andre tilfælde er der fundet andre anlæg under højene. I Arnitlund ved Haderslev
er der for knapt 20 år siden udgravet en bronzealderhøj med en stenrøse i midten.
Røsen målte ca. 6 m i diam. og var ca. 1,5 m høj med ret stejle sider. Øverst i den
var der nedsænket en bulkiste, som indeholdt en del brændte knogler i østenden,
men de stammer næppe fra den gravlagte. Ellers var graven tom. Gravens størrelse
med en stammekiste på 2,3 X 0,85 m tyder på en voksen grav. Ved siden af graven
var et ca. V2 m2 stort sten tomt område, og der var intet trækul eller andet, som
kunne antyde, hvad det har været brugt til. Under røsen (dækket af et tyndt lag
jord) var en mindre stenbygget rammegrav, der målte ca. 1,25X0,4 m indvendigt.
Den var tom, men størrelsen kunne måske tyde på en barnegrav. Begge grave lå i
nordvest-sydøstlig retning. Også denne høj var bygget i flere faser og indeholdt
stenkredse og -kraver, desuden blev der iagttaget flere stolpehuller, men ikke nok til
at danne sig et billede af deres funktion [10].
I en anden bronzealderhøj Vesterlund ved Give er der for ca. 70 år siden fundet
et par mindre stendynger og en omgivende kreds af 14 stolper. Stendyngerne lå
ikke under centralgravene, og de er blevet tolket som rydningsdynger. Hvorvidt de
stammer fra en røse er usikkert [11].
I Arnitlund blev der ikke fundet en grøft lige uden om røsen, men rester af en
senere grøft omkring en yngre høj fase. Ellers ligner de to røseanlæg hinanden me
get. De står ret isolerede i datidens traditionelle byggeskik af gravhøje, og årsagen
til denne specielle gravform med et stenfundament under kisten kendes ikke i dag.
Denne nye oplysning sammen med de øvrige resultater fra udgravningen fortæl
ler egentlig meget om datidens samfund, dets formåen og veneration for de døde.

Fig. 21. Flækkeskraber fundet i sten
røsen, 3:4.
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Noter :
1. Korshøj ligger på matr. nr. 187 i Frøslev, Bov sogn i Sønderjyllands amt, Sb. nr. 23. Beret
ning og materiale findes på Haderslev museum, journ. nr. 325.
2. Korshøj lå på en mark, der havde tilhørt familien Hokkerup i mange generationer. Johan
Hokkerup fortalte, at hans oldefar en dag var begyndt at grave i den, men samme nat drømte,
at han skulle lade den ligge, som den var. Højen skulle nemlig udgraves i tredie generation,
og den ville rumme rigdomme, som senere ville komme slægten tilgode. Denne drøm er sta
dig berettet videre, og man har ikke gravet i højen siden. Ved udgravningen blev der også
kun fundet en mindre, nyere forstyrrelse.
3. Disse genstande blev fundet af A. Wortmann, Frøslev, som jævnligt også har set til denne
høj.
4. Grebet har bl.a. været vist Nationalmuseets konserveringsanstalt.
5. Gravens datering er vanskelig, da bronzefragmentet ikke kan dateres, og gravtypen ikke er
entydig. Den store stenkiste tyder på per. III i ældre bronzealder og brændte ben på yngre,
hvor ligbrænding især blev almindelig fra per. IV, (kun */* af per. III gravene har lig
brænding). Graven skal antagelig dateres til overgangen per. III—IV. Til sidst skal lige nævnes,
at oldsagen var brændt, hvad der er ret usædvanligt i bronzealderen.
6. Som eksempel kan nævnes Skrydstrup-graven, hvor der blev fundet to guldringe ved ørene,
de har måske været viklet om det ydre øre. H. C. Broholm og M. Hald: Skrydstrup-fundet.
Fortidsminder III/2 1939.
H. C. Broholm: Danske oldsager III. 1952.
Der er bl.a. fundet en barnegrav i Guldhøj, grav B. V. Boyc: Fund af Egekister i Danmark.
1896.
7. En almindelig gravhøj består af græstørv fra flere tønder land og tonsvis af jord og sten,
som er bragt til stedet, så det har forudsat et godt og velorganiseret arbejdshold, der har
brugt en hel del tid og kræfter på at bygge den.
8. Som eksempel kan nævnes Store høj, Ringkøbing amt, hvor der blev fundet en kroget kæp
til at fiske oldsagerne ud af kisten. V. Boye: Fund af Egekister i Danmark. 1896.
9. H. C. Broholm: Kvindegrave fra den ældre bronzealder. Arb. 1940.
Samme: Danmarks Bronzealder I-II, 1943-44, hvor der kun omtales ti grave med ravperler
og heraf kun to sammen med guldringe.
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C. J. Becker: Bronzealderhøje ved Skrydstrup. Kumi 1946, hvor den hidtil rigeste grav i Søn
derjylland omtales.
Chr. Fischer: Skalk 1974/4, der omtaler en mandsgrav med bl.a. 19 ravperler.
10. Oplysningerne om Arnitlund, Vedsted s. (sb 57) stammer fra H. Neumann, Haderslev mu
seum, som har ledet udgravningen og venligst stillet beretningen til rådighed.
11. H. Thrane: En bronzealderhøj ved Vesterlund. Kumi 1967.
K. Kersten: Das Totenhaus von Grünhof-Tesperhude. Offa 1, 1936.
J. Pätzold: Rituelles Plügen beim vorgeschichtlichen Totenkult, Prähist. Zeitshr. 1960. Der
omtales bl.a. dødehuse og ringgrøfter i.f.m. gravhøje i Nordvesteuropa.
J. Brøndsted: Danmarks bronzealder 11, 1958 med de generelle træk.
Slutnote.
Marken tilhørte ved udgravningens begyndelse (27/10-75) gårdejer J. Hokkerup og ved afslutnin
gen (19/12-75) gårdejer M. Jürgensen, Frøslev. Oldsagstegninger er lavet af Axel Munksgaard,
Haderslev. Udgravningsholdet bestod af Leif Sigaard-Madsen, Carsten Gregersen (Frøslev), Svend
Age Tornbjerg (Vorbasse) og mig. Der var samarbejde med det jyske motorvejskontor i Skander
borg og Stine Wiell, Haderslev museum. Desuden havde vi dagligt mange besøgende. Da alle var
så velvillige og interesserede, forløb udgravningen meget let og hyggeligt på trods af den kolde
årstid.
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Det middelalderlige Haderslevhus
Af HENRIK FANGEL

I Sønderjysk Månedsskrift nr. 10, 1976 og i Skalk nr. 6, 1976 er der fortalt om
det spændende fund af århundredgamle malerier i Slotsgade nr. 20 i Haderslev.
Historien om dette hus og disse malerier er ikke afsluttet endnu, men det er spørgs
målet om den middelalderlige borg Haderslevhus heller ikke. »Præcis hvor den
har ligget ved vi ikke,« hedder det i Skalk herom, men allerede før disse ord
nåede ud til Skalk's læsere, kunne der bringes afgørende nyt. Spørgsmålet om,
hvem der havde ejet Slotsgade 20, medførte en undersøgelse af husets ejerforhold.
Den bragte imidlertid ikke alene nyt om Slotsgade 20, men klarlagde også Hertug
Hans den Ældres grundinddeling i hele Slotsgade-kvarteret i 1570'eme, og gav
herigennem det hidtil sikreste spor af, hvor den gamle middelalderlige borg Ha
derslevhus har ligget. Det er denne del af undersøgelsen, der fremlægges her.
Ejerforholdene i Slotsgade-kvarteret
Enhver der har beskæftiget sig med en enkelt ejendoms ejerforhold gennem tiderne,
ved hvor vanskeligt dette arbejde er. De hus- og matrikelnumre vi bruger idag er
ikke ret gamle, og går vi blot 80 år tilbage, vil nummereringen være en helt anden.
I 1700- og 1800-årene var husene i de allerfleste byer fortløbende nummereret, og
med visse mellemrum, når der var kommet nye huse til, blev der foretaget en ny
nummerering. Det gælder altså om at finde en nøgle fra nummerering til nummere
ring. Denne nøgle har vi i de såkaldte brandtaxationsprotokoller, der ofte rummer
såvel nye som gamle numre. De er for Haderslevs vedkommende bevaret fra 1744.
Skal vi længere tilbage, må vi benytte andre kilder som f.eks. jordebøger og skatte
registre. Ofte vil personernes navne og den rækkefølge, hvori personerne nævnes,
kunne bruges, ligesom afgifternes eventuelle uforanderlighed vil være en hjælp.
For Slotsgade-kvarterets vedkommende er vi i den heldige situation, at det hørte
til den del af den nuværende købstad, der indtil 1834 var en selvstændig kom
mune, kaldet Slotsgrunden. Den hørte under Haderslev amt, og det betyder, at
dens grunde er med i Haderslev amts eller lens jordebøger, som findes bevaret helt
tilbage fra ca. 1540. Det betyder, at vi ved hjælp af brandtaxationsprotokoller,
skatteregistre og jordebøger er istand til at følge de enkelte ejendomme helt tilbage
til 1500-tallet. Dette er umuligt for selve købstaden, hvor vi kun kan komme til
bage til ca. 1700.
I oversigten nedenfor er vist et udsnit af den liste over ejere af huse på Slotsgrunden, som skulle
vise hvem der havde ejet Slotsgade 20. Kun en del af de i undersøgelsen benyttede kilder er med
taget her. Af udeladte kilder skal nævnes jordebøgeme 1604/05, 1629/30, 1645 og 1718 [1] samt
tre skatteregistre 1717, 1727 og 1733 [2], der sammen med jordebogen 1718 er brugt som kontrol
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Udsnit af oversigt over grundejere på Slotsgrunden 1580-1708 (1911)
Identifikation

Slotsgade

Jordebog 1662/63

Jordebog 1596/97

Register 1580

8
8

Otto Bussmaker
Asmus Kock

8
8

Jørgen Hausvoigt
Christen Nygård

12
12

21
23

Otto Bussmaker
Asmus Kock

27

Bodel Nidz

16

Hans Franch

16

Didrich Trometer
Herman Kock
Hinricus Dinggraue
Johannes Schardeuer
Hans Wiltschüt
Philipus Schiuerdecker

16
8
16
-T-

Didrich Trometer
Herman Kock
Fru Marquart

16
8
16

24
Hans Schnieder
Warmbolt Schröder 12
24
Hans Bartramb

Philippus Sch.

16

Anthony Klinge

24

Hans Schwertfeiger

14

Matz Nissen

21

Peter Andersen

12

29
31
33
Slotsgrundcn?
Slotsgrunden?
Slotsgade 20
22
16
18

J, Hans Schwertfeiger

4-

16

Hans Wiltschüt

Jordebøger:
Undersøgelseskommiss. 1708:
Brandtax.prot. :

8

registrerer de afgifter der betaltes af grunden; der siges altså intet om even
tuelle bygninger.
en registrering og kort beskrivelse af samtlige ejendomme.
beskrivelse af alle de til en ejendom hørende bygninger og fastsættelse af deres
værdi med henblik på brandforsikring. De ældste protokoller er dog meget sum
mariske med hensyn til beskrivelse af bygningerne.

for at knytte forbindelsen til den ældste brandtaxationsprotokol fra 1744. Ved hjælp af de føl
gende brandtaxationsprotokoller og den nøgle de giver er det ikke særligt vanskeligt at føre
listen helt op til 1911, da ejendommene fik de endnu idag eksisterende gade- og husnumre.
Kikker vi lidt nærmere på listen viser det sig, at der er flere ting som nok kunne bringe forvir
ring, hvis vi ikke havde de gode muligheder for kontrol i form af en næsten fortløbende række
af jordebøger m.v. I 1580 nævnes efter Slotsgade 33's ejer en Johannes Schardeuer uden afgift.
Han er ikke med i jordebogen 1596/97, og der forekommer ikke senere nogen ny person på hans
plads. Det kunne tyde på, at han ikke endeligt er kommet i besiddelse af den pågældende grund,
formodentlig et sted på den nuværende Slotsgrunden. Med hensyn til Hans Wiltschüt bemærkes
det, at han i 1596/97 er flyttet ned efter Hans Schwertfeiger (Slotsgade 16-18), formodentlig som
følge af en fejl hos den skriver, der har udarbejdet jordebogen. Han bliver imidlertid stående på
denne plads i de følgende jordebøger og vi kan følge hans ejendom helt op til jordebogen 1718,
men ejendommen forekommer tilsyneladende ikke i listen 1708. Der må dog formodentlig være
tale om Slotsgade 24 eller Slotsgrunden 4. Dette passer også med placeringen i registret 1580,
hvor man er gået frem ejendom for ejendom, først nordsiden af Slotsgade og derefter sydsiden. Af oversigten fremgår det endvidere, at Slotsgade 22 må have været ejet af Slotsgade 20's ejere,
idet madame Klinge i 1708 står opført som ejer af nabohuset. Det ejes 1718 af købmand Jürgen
Hundewadt og er altså blevet solgt mellem 1708 og 1718. Slotsgade 16-18 var oprindelig én
grund og Slotsgade 18 er først udskilt i 1600-tallet. Den forekommer ikke i jordebøgeme, fordi
. der ikke betaltes afgift, men eksisterede altså i 17081
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Undersøgelseskomm. 1708

Jordebog 1698

husnr.

Peter Matzen
Jørgen Petersen

21

1744

1771

1834

1911

12
12

1
2

1
2

1
2

38
39

21
23

24

3

3

3

40

27

24
12
24

4
5
6

4
5
6

4
5
6

41
42
43

29
31
33

Madame Klinge
24 47
samme, endnu et hus 24 48

74
75

77
78

51
50

20
22

21 45
46

72
73

75
76

53
52

16
18

Christen Synderman 12
sei. Peter Jensens arv.
Chresten Nygaard
Lorenz Nygård
12
( Doctor Herman Grube
-r- > Erich Hundewadt
1 el. Wilh. Biørnsen
4Hans Golstue
Hans Greve, organist
Husfoged Fr. Clüver 12
husfoged Clüver
Peter Jensen
24
Hans Jobiassens enke

Anthoni Klinges enke 24

Husets nr. i
brandtax.prot.

( Jep Tamdrups enke
J Ellen Jacobs

Slots- <
gade

8

Alle navne er nævnt i den rækkefølge, hvori de forekommer i kilderne. Dette gælder dog ikke
1708.
De tal, der er angivet ud for de enkelte grundejere, er afgift i skilling, 1580 og 1596/97 i mark
lybsk å 16 skilling, 1662/63, 1698 og 1708 i danske daler å 24 skilling. Derfor forøges afgiften
tilsyneladende med 50 °/o.

Grundinddelingen på Slotsgrunden ca. 1580
Ved hjælp af listen over grundejere på Slotsgrunden er Slotsgade 20's ejere påvist
helt tilbage til 1580, men listen giver samtidig et klart billede af Slotsgrundens
bebyggelsesmæssige udvikling igennem tiden. Allerede navnet Slotsgrunden an
tyder, at det er den grund hvor slottet lå. Slottet er det middelalderlige Haderslevhus, som blev nedrevet i 1560'erne, da hertug Hans den Ældre flyttede til sit nye
pragtfulde renaissanceslot, Hansborg, der lå på en ø længere imod øst i fjorden. [3]
Grunden, hvor det gamle slot havde ligget, blev da udstykket, og det blev især
hertug Hans' hof- og tjenestefolk der nød godt heraf. [4]
Listen over grundejere giver et godt indtryk af, hvor vidt man var nået med ud
stykningen i 1580, det år, da hertugen døde. Som det fremgår af ovenstående liste
var hele Slotsgades nordside og på sydsiden indtil nr. 22 (evt. nr. 24) udstykket.
Også hele Store Klingbjerg var udstykket, mens det for Naffets vedkommende på
nordsiden kun gjaldt grundene nr. 3, 5 og en del af nr. 7 samt på sydsiden nr. 10,
12 og 14. Hele Naffets østlige del samt den nuværende plads Slotsgrunden var
ubebygget. En del af de allerede da udstykkede grunde er senere blevet delt i flere,
ligesom der også er sket sammenlægninger af grunde.
Nogle af de personer vi træffer i registret 1580 som grundejere kan identifi
ceres som hertug Hans den Ældres hof- og tjenestefolk. I 1580 blev der i forbin
delse med skiftet efter hertugens død udarbejdet fortegnelser over disse hof- og
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Fig. 1. Slotsgade 20 set fra gårdsiden, for restaureringens påbegyndelse. Huset er opført
i slutningen af 1570'erne af Philip Schiuerdecker, der var skiferdækker hos hertug Hans
den Ældre. Huset er placeret ovenpå den gamle voldgrav.
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tjenestefolk, og blandt disse findes følgende personer nævnt, som også findes i
listen over grundejere: [5]

Hinricus Dinggraue
Hercules v. Oberberg
Philip Schiuerdecker
Henning Kuchenschreiber
Asmus Müller
Herman Kock
Didrich Trometer

provst og hofpræst
bygmester
skiferdækker
køkkenskriver (!)
kok
kok
trompetér

i hertugens tjeneste siden
1570
1560
1571
1578
1545
1566
1565

Også Hans Wildschütt (= vildtskytte) og Otto Bussmaker (= bøssemager) må dog
formodentlig henregnes til hertugens folk, selvom de ikke er nævnt i fortegnelser
ne, ligesom det også vides, at Jacob Skipper (St. Klingbjerg 5 og 7) af hertugen blev
anvendt til transport af byggematerialer og andre varer til og fra Haderslev. [6]
Henning Kuchenschreiber er formodentlig identisk med Henning Simonsen, der i
1580 ejede Slotsgade 14; dette hus var helt op i 1800-tallet bopæl for »Stadt- und
Amtskoch«. Alle de her nævnte personer er iøvrigt boende i Slotsgade samt i den
nordre ende og vestlige side af St. Klingbjerg.
På grundlag af de såkaldte hansborgske registranter, store folianter, der rummer
afskrifter af alle breve der udgik fra det hertugelige kancelli, er det endvidere mu
ligt at følge, hvorledes grund efter grund blev bortskødet til disse mænd i årene fra
1567 til 1578. Alle grundene blev overdraget ubebyggede eller, som der står i kil
derne i form af »en plads jord« med forpligtelse til den nye ejer at bygge et hus
på grunden og bebo det. I mange tilfælde blev de pågældende endog fritaget for at
betale afgift af grunden i deres levetid »på grund af tro tjeneste, som de har vist
og fortsat viser Os« (hertugen). De bevarede skøder opregnes her i den rækkefølge
de er udstedt. [7]

1567
1568
1574
1577
1577
1577
1578
1578
1578

1.
14.
14.
14.
18.
23.
4.
3.
5.

maj
november
juli
marts
maj
maj
februar
november
november

Otto Bøssemager
Asmus Müller, kok
Herman Kock
Hinricus Dinggraue
Philip Schiuerdecker
Didrich Trometer
Georg Schröder, præst
Laurentz Dinissen
Hercules v. Oberberg

får overdraget
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Slotsgade
do.
do.
do.
do.
do.
Naffet
Naffet
Slotsgade

21
23
31
33
20
29
12
14
22

Det fremgår helt klart af denne liste, at hertugen er gået systematisk frem: først
er grundene på nordsiden af Slotsgade blevet udstykket (hvorfor nr. 27 og 29
springes over skal omtales nedenfor), og derefter er han i årene 1577-78 fortsat
på sydsiden samt på Naffet ved gaden der førte hen til det nye slot.
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Fig. 2. Terrakotta-plade indmuret i gavlen til gården i Slotsgade 21. Pladen stammer fra
det hus, som Otto Bøssemager byggede her i 1570. Indskriften lyder: »Die Welt vergeht
mit Irer Lust. Wer Got vertrawet hat wol gebaivet«. Det nuværende hus fra 1821 er byg
get ovenpå den oprindelige kælder.
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Fig. 3. Til højre Slotsgade 21. Man ser tydeligt kælderens store munkesten. Kælderen
stammer fra det hus, som Otto Bøssemager byggede her i 1570. I baggrunden Slotsgade 23,
bygget ca. 1570 af Asmus Müller.

Med denne liste er vi samtidig istand til at datere disse huse, som må være op
ført i løbet af nogle år efter grundoverdragelsen, hvis vi regner med, at de pågæl
dende har fulgt hertugens forpligtelse til at bygge. Slotsgade 21, hvoraf kælderen,
opført i store røde munkesten, endnu eksisterer, kan dateres til 1570 ved hjælp af
brevet her og den plade fra det gamle hus, som er indmuret i nordgavlen på det
nuværende hus fra 1821. Slotsgade 23 kan dateres til ca. 1570 og er hermed for
modentlig byens ældste endnu eksisterende hus, Slotsgade 31 til 1575-77, Slots
gade 20 til 1577-80 og den i 1886 nedrevne »Provstegård«, Naffet 12 til ca. 1580.
Slotsgade 22 som det står idag er muligvis senere, men fra sagkyndig side er det
hævdet, at der intet skulle være i vejen for at det er jævngammelt med Slotsgade
20. Det er i modsætning til de øvrige her nævnte huse, der er i bindingsværk, op
ført helt i sten.
De øvrige af de her omtalte huse (Slotsgade 29 og 33 samt Naffet 14) eksisterer
ikke længere, og deres udseende kendes heller ikke på grundlag af fotografier e.l.
En nøjere bygningshistorisk undersøgelse af andre huse i kvarteret ville måske dog
kunne udvide listen her med et par huse. Man kan nemlig formode, at Slotsgade
14 og 16, St. Klingbjerg 5, 7 og 2 samt Naffet 3, 5 og 7 i sig rummer dele, der går
helt tilbage til denne tid.
Der er altså tale om en betydelig byggeaktivitet i dette område i 1570'erne, og
det er forbavsende så meget der endnu er bevaret heraf. Det er store solide bin-

385

Fig. 4. Slotsgade 23 fotograferet i begyndelsen af 1920'erne. Huset er opført ca. 1570 af
Asmus Midler, der var kok hos hertug Hans den Ældre. Det er formodentlig byens ældst
bevarede hus. (Foto: Nationalmuseet).

dingsværkshuse med smukke udskæringer i bindingsværket, således som det tyde
ligst ses på gavlen af den nu forsvundne provstegård. Man må formode, at det er
håndværkerne, som havde bygget Hansborg, der har været igang her. Blandt bygherrene i Slotsgade var i hvert fald hertugens to højest gagerede håndværkere, byg
mesteren og skiferdækkeren, og man må regne med at de selv har forestået opfø
relsen af deres huse. I årene 1566 til 1579 lå byggeriet på Hansborg stille bortset
fra forskellige indretnings- og udsmykningsarbejder [8], og den ledige arbejds
kraft har derfor været virksom ude i byen. Her bidrog hertugen også selv til at
sætte byggeri igang, idet han i 1567 grundlagde en latinskole og i 1569 et hospital.
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Til begge disse institutioner blev der bygget nyt, og Hertug Hans hospitalets og
latinskolens opførelse falder således samtidig med disse huse i Slotsgade. I foråret
1579 begyndte arbejdet på den tredje fløj af Hansborg, [9] og byggeriet i Slots
gade var da stort set afsluttet.
Det middelalderlige Haderslevhus
Middelalderlige kilder siger ganske klart, at Haderslevhus var beliggende i den
østlige del af byen, øst for Vor Frue kirke, [10] og den århundredgamle, hårdnak
kede tradition, der placerede Haderslevhus på den markante bakke, Bøghoved, vest
for byen, har intet på sig. I lokalhistoriske kredse har man hidtil ment, at slottet
må have ligget omkring St. Klingbjerg på Slotsgrunden. [11] Det bygger man især
på kendskabet til en mærkelig kælder i huset St. Klingbjerg 7. Kælderen er meget
høj, murene er meget tykke, og der er en mærkelig krumning på kældermuren ind
vendig. Samtidig befinder vi os på det højeste punkt på Slotsgrunden, hvor man
formoder, at slottet har ligget.
Et par bemærkninger i de ovenfor omtalte skøder på grundene i Slotsgade giver
imidlertid det hidtil sikreste spor i eftersøgningen af det gamle slot. Otto Bøsse
magers grund (Slotsgade 21) omtales i skødet 1567 1. maj som »en plads jord af
vores gamle kålhave samt toldboden«. Grunden strakte sig fra gaden (Slotsgade)
og ned til »den Wassergraben«, dvs. den kanal der løb, hvor nu gaden Jomfrustien
er. Grunden udgjorde altså en del af det gamle slots kålhave og på den lå en lille
accisebod eller lignende. Vi befinder os hermed helt klart uden for det egentlige
slotsområde, men måske dog i nærheden af porten til slottet, idet man kan for
mode, at acciseboden har været brugt til at opkræve afgifter af vogne, der kørte
ud og ind af slottet. Da vi befinder os i nærheden af grænsen mellem Slotsgrunden
og købstaden, kan der dog også være tale om afgifter af varer der førtes ud og ind
af købstaden.
Også Slotsgade 23 omtales som en del af vores gamle kålhave, mens dette ikke
gælder Slotsgade 29, 31 og 33. I Hermann Kocks skøde 1574 hedder det imidlertid,
at han får overdraget »ein Platz Erde negst an unsern alten Schlossgraben beleghen«, dvs. en plads jord ved siden af vores gamle slotsgrav. At en slotsgrav
skulle være placeret næsten på det højeste sted på Slotsgrunden, 8-9 m over hav
overfladen, lyder næsten utroligt, men det er ikke desto mindre det hidtil sikreste
spor af det gamle slot.
Spørgsmålet er nu om graven skal placeres øst eller vest for Slotsgade 31. Re
staureringsarbejderne i Slotsgade 20 giver nok løsningen på dette spørgsmål. For
at undersøge funderingen under dette hus har man i efteråret 1976 gravet ud bag
huset, og gjorde herunder den iagttagelse, at det tilsyneladende var fyldmateriale
man gravede igennem. Den mere faste jord, man nåede ned i i østsiden af huset,
synes at have en profil, der skrånede nedad imod vest. Slotsgade 20 ligger lige
overfor Slotsgade 27 og 29, som endnu ikke i 1574 var udstykket, og Slotsgade 20
synes altså at være placeret ovenpå den østlige side af den gamle slotsgrav, som
er fortsat mod nord over gaden og under Slotsgade 27. Hermed har vi også for
klaringen på, at man ved udstykningen af grunde var sprunget fra nr. 23 til nr. 31.
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Fig. 5. Slotsgade 31, fotograferet i 1920'erne. Huset er opført ca. 1575 af Hermann Kock,
der ligesom Asmus Müller i Slotsgade 23 var kok hos hertugen. Det var dette hus, der
blev placeret ved siden af den gamle slotsgrav. (Foto: Nationalmuseet).

Endnu i 1574 var der tilsyneladende så meget tilbage af graven, at der ikke kunne
bygges her. Først i 1577 gik man igang også der hvor graven var, da Philip
Schiuerdecker fik overdraget Slotsgade 20 og Didrich Trometer Slotsgade 29.

Lå slottet vest for graven?
Konstateringen af slotsgraven under Slotsgade 20 åbner nu to muligheder for en
placering af slottet, nemlig øst eller vest for graven. En vestlig placering er i over
ensstemmelse med den placering, som man igennem en årrække i lokalhistoriske
kredse har ment slottet har haft. Det må i så fald mod nord være afgrænset af
Slotsgade - nord herfor lå kun kålhave - og mod vest af den gamle grænse mellem
Slotsgrunden og købstaden, da det næppe er sandsynligt, at slottet har strakt sig
ind på købstadens område. Men hvordan imod syd?
Arkitekterne, der arbejder med Slotsgade 20, har i efteråret 1976 også foretaget
en opmåling af ejendommen St. Klingbjerg 2. Dette hus har en meget høj og mær
kelig kælder. Mod nord i huset findes en kælder, der strækker sig over 3 fag og
mod syd en kælder over 5 fag. Huset er ialt på 11 fag og muren mellem de to
kældre er således meget tyk (ca. 4 meter). På begge sider af denne mur ses store
kampesten og mod syd er muren skredet en smule ud, tilsyneladende på grund af
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det tryk, som dens store masser udøver. Der kunne måske være tale om resterne
af ydermuren til Haderslevhus slot. Forlænger vi denne mur ud gennem haven bag
huset, rammer vi voldgraven nogenlunde der, hvor terrænet falder meget brat ned
imod grundene på Naffet.
Med denne afgrænsning fremkommer en næsten rektangulær plads, ca. 50X50
m, som angiver placeringen af de ydermure inden for hvilke slottets bygninger i så
fald må have ligget.
-- eller lå slottet øst for graven?
En placering af slottet øst for den formodede grav kan imidlertid ikke udelukkes.
Terrænfaldet ned imod Naffet er mere brat bag ejendommene Slotsgade 20, 22 og
24 end det er langs med haven bag St. Klingbjerg 2. I dag er der indgravet her fra
grundene på Naffet, men det er klart, at der i ældre tid må have været et ret brat
fald herfra og ned imod Naffet. Niveauforskellen er idag 3-4 m.
Også en kælder øst for graven kan — på samme måde som kælderen under St.
Klingbjerg 2 - bruges som argument for denne placering. Slotsgade 22 er et lang
hus, som er rejst ovenpå en kælder, ældre end det hus, der står nu. Kælderen har
meget tykke mure - op til en meter - og er opført i såvel kampe- som munkesten.
I den findes et ildsted, og kælderen har i det hele taget et sengotisk præk, der gør,
at den udmærket kan være fra senmiddelalderen eller første halvdel af 1500-tallet,
dvs. før Haderslevhus er blevet brudt ned. Husets alder kendes ikke præcist, men
som nævnt skulle der næppe være noget i vejen for at det er ligeså gammelt som
Slotsgade 20. Der må i så fald være tale om det hus, som Hercules v. Oberberg
byggede på den grund, han fik overdraget den 5. november 1578. Hvis dette er til
fældet er det mærkeligt, at han ikke har bygget et gavlhus, men et langhus, efter
som alle de huse, der blev bygget i området på denne tid, var gavlhuse. Forklarin
gen herpå må være, at han har villet udnytte de solide kælderfundamenter, der
allerede fandtes på stedet.
Som endnu et indicium for den østlige placering kan anføres et brev fra 1586
vedrørende Naffet 12, den gamle provstegård. Det hedder heri om dette hus, at
det var beliggende ved siden af (»neben«) det gamle slot. Betegnelsen »neben«
stemmer meget dårlig overens med en vestlig placering af slottet, men derimod
udmærket med den østlige.
Slottets sydvestlige hjørne har været afgrænset af slotsgraven og det bratte ter
rænfald ned imod Naffet. Men også slottets nordøstlige hjørne synes at kunne på
vises. Den ældste opmåling af Slotsgrunden er fra 1833. På grunden bag den nu
værende ejendom Slotsgrunden nr. 7 er der her angivet en jordvold, som er pla
ceret i en vinkel øst-vest og nord-syd. Der kunne måske være tale om slottets nord
østlige hjørne, som altså endnu i 1833 skulle have afsat sig spor. Om dette er kor
rekt kan kun en nærmere undersøgelse vise, men at terrænet oprindeligt må være
faldet ret brat her såvel imod øst, ned imod den nord-sydgående kanal, som imod
nord, ned imod den nordlige kanal (Jomfrustien), er sikkert.
Også en betragtning af terrænforholdene iøvrigt samt mulighederne for befæst
ning taler for den østlige placering. Med den vestlige placering bliver slottet mær389

Fig. 6. Moderne kort over en del af Haderslev by med alle bygninger og matrikelskel ind
tegnet. De to mulige placeringer af Haderslevhus er markeret på hver sin side af graven
under Slotsgade 27 og 20. Den østlige placering, markeret med punkterede linjer til ven
stre for graven, strækker sig hen over gaden St. Klingbjerg til det gamle skel mellem køb
stad og Slotsgrund, som er markeret stærkt optrukken i kortets venstre side. I kortets
højre side er indtegnet den nord-sydgående kanal øst for hvilken Hansborg blev bygget.
Mod nord afgrænsedes området af den kanal, der fulgte den nuværende Jomfrustien, hvis
sydside ses allerøverst med husnumrene. Af kortet ses det tydeligt, at slottet med en pla
cering øst for graven har været beliggende nogenlunde midt imellem grænsen til køb
staden og den nord-sydgående kanal.
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keligt ubefæstet ind imod købstaden, idet terrænet her stiger fortsat over imod Vor
Frue kirke. Det virker tillige mærkeligt, at man som slottets østlige afgrænsning
har placeret en grav 8-9 m over havet, når man kun lidt mere end hundrede meter
længere østpå havde en nord-sydgående arm af fjorden, der forbandt kanalen nord
om byen (den nuværende Jomfrustien) med den endnu eksisterende Møllestrøm
syd om byen.
Med den østlige placering får slottet en mere »naturlig« beliggenhed. Det bliver
på denne måde placeret yderst på det næs, der med sit højeste punkt omkring Tor
vet strækker sig imod øst, og det kommer herved også på afstand af byens huse.
Det areal det omslutter bliver tillige noget større end de 50 X 50 m, som er mak
simum for den vestlige placering, og som er meget småt sammenlignet med andre
middelalderborge.
Indtegner vi disse ydre grænser for slottet på et moderne bykort ligger slottet
placeret næsten nøjagtigt midt imellem den gamle grænse mellem købstaden og
Slotsgrunden og den nord-sydgående kanal. Denne placering kan tillige bringes i
nogenlunde overensstemmelse med den ældste og mest præcise omtale vi har af
slottets grænser. Hans Ahlefeldt blev den 19. maj 1473 af Christian I forlenet med
»Haderslev borglen«, »belegen van der Straten unde deme wege, de dar gheyt na
deme Nabben, beth oppe deme molenstrom unde to deme spiltune, de dar gheyt
van der vorborch wente oppe dat water«. [12] Gaden og vejen der går til Naffet
skulle i så tilfælde være St. Klingbjerg, der udgjorde borglenets vestlige afgræns
ning og næsten falder sammen med grænsen mellem købstaden og Slotsgrunden
(Om St. Klingbjerg har eksisteret som gade i 1473 er dog uvist). [13] Mod syd
strækker det sig til Møllestrømmen og mod nord og øst til palisaderne (»deme spil
tune«), som går fra forborgen til vandet, dvs. den nordlige og østlige kanal.
Meget er endnu uafklaret i spørgmålet om den nøjagtige beliggenhed af Haders
levhus, og hvad der har ligget af bygninger inden for slottets ydermure, ved vi slet
intet om. De historiske kilder har dog bragt os meget langt i forsøget på at ind
kredse slottet, men de kan næppe bringe os videre. Historikeren må afslutte sin
del af arbejdet med disse mange uafklarede spørgsmål og må overlade til arkæolo
gen at prøve på at besvare nogle af dem.
Men arkæologen undgår med den her fremlagte undersøgelse at skulle søge i
blinde. Der skulle være gode chancer for at konstatere voldgraven ved en gravning
bag Slotsgade 20. Med udgangspunkt i graven må det næste punkt i undersøgelsen
så være at konstatere om slottet har ligget imod øst eller vest. Der er endvidere i
undersøgelsen her peget på flere kældre, jordvolde m. m., hvor der kan sættes ind
med supplerende undersøgelser. Et er i hvert fald givet: det er muligt også arkæolo
gisk at finde det gamle Haderslevhus og påvise dets beliggenhed.
Noter og henvisninger.
1. Jordebog 1718 i afskrift i Haderslev byarkiv, de øvrige i RA. Lensregnskaber og jordebøger.
Haderslevhus len.
2. LA.Ab. Haderslev østeramtsstue.
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3. I efteråret 1562 flyttede hertugen til Hansborg, Zeitschrift (ZSHG) bd. 53 s. 27. Det første
brev, der er dateret Hansborg, er udstedt den 18. oktober 1563, RA. Hansborgarkivet. Sager på
papir A.l.B. Hertugens kancelli er således først flyttet et årstid senere. Man må i det hele ta
get formode, at det gamle slot først er blevet rømmet lidt efter lidt, efterhånden som Hans
borg var færdigindrettet med henblik på de mange funktioner et hertugeligt slot skulle til
godese.
4. I 1647 hedder det i byens klager over Slotsgrunden at »die ... erledigten Plätze worauf das
alte Schloss gestanden dero angelegene gebeude und zugehörige Pertinentien deroselben (nl.
hertugen) Bedienten zu erbauen und sich darin ihren Familien häusslich nieder zulassen
gnädigst übergeben«. Zeitschrift (ZSHG) bd. 53 s. 5-6.
5. RA. Håndskriftsamlingen. Matthiessens saml. pk. 49.
6. sst. fol. 28.
7. RA. Hansborgarkivet. Sager på papir A.l. (Åbne breve og domme) B. 1560-76 og C. 1576-80.
Brevene er anført kronologisk i registranterne.
8. Zeitschrift (ZSHG) bd. 53 s. 28-29.
9. sst. s. 29.
10. I en registratur over Haderslev kapitels ejendomsbreve fra ca. 1480-1500 findes omtalt et
hus, der ligger »in australi parte circa castrum«, dvs. i den østlige del (af byen) omkring
borgen. Aarsberetning fra Det kongelige Geheime-Archiv, bd. 2 1856, tillæg s. 69.
11. Se f.eks. Hans Neumann i Fra Gelsbro til Lillebælt, Haderslev 1956 s. 73.
12. Registrum Christiemi Primi, udg. af C. F. Wegener s. 346.
13. Sønderjyske Stednavne bd. 2 Haderslev amt s. 9 registrerer første gang navnet 1679 (»auff
dem Klingenberge«). Navnet er formodentlig oprindeligt navn på en bakke, dvs. hele området
omkring den nuværende gade St. Klingbjerg.
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Det ældre Søgaard
Af JØRGEN AHLEFELDT-LAURVIG

Vort kendskab til herregårdenes udseende i tidligere tider er meget begrænset, da
det er meget få troværdige billeder fra samtiden, der er bevarede. Først oppe i 1700tallet kan man finde billeder af samtidens mere kendte herregårde, som gengives
i topografiske værker og egnsbeskrivelser.
I Slesvig-Holsten er der dog en kreds af herregårde, som danner en undtagelse.
Adskillige af dem var knyttet til den mægtige holstenske adelsslægt Rantzaus navn,
enten ved at være ejet af en Rantzau, eller (i sjældne tilfælde) ved at ejeren var gift
med en Rantzau. De figurerede i forskellige værker, hvor de afbildedes som kobber
stik. De fleste kendes desuden fra en berømt stamtavle over medlemmer af slægten
Rantzau i slutningen af 1500-tallet, hvor herregårdene er en del af rammens deko
ration. De kobberstukne billeder er dels fra 1587, hvor man finder dem i Hironymus
Henninges: »Genealogiæ aliquot nobilum Saxonia« (Henninges 1.) samt senere i
1590 i Hironymus Henninges: »Genealogiæ aliquot familarum in Saxonia« (Hen
ninges 2.). Disse her nævnte kobberstik (fig. 1) svarer ret nøje til de, som er afbilledet på den ovennævnte ramme om Rantzau-stamtavlen (fig. 2). Forlæggene til
disse pertentligt malede billeder er i henhold til en inskription på stamtavlen ordne
de (samlede) af florentineren Scipio Amurante og stukket (i kobber) af Frants Hogenberg i Køln i det herrens år 1586. Blandt disse herregårde er også Søgård i Klip
lev sogn, Lundtofte herred.
Mellem Åbenrå og Flensborg krydser hovedvejen, hvor Søgårdlejren i dag ligger,
den store og den lille Søgård sø. Her lå for mere end 300 år siden det daværende
Søgård. Ser man godt efter i dag, vil man se, at vejdæmningen krydser et voldsted,
idet man aner resterne af et cirkelformet voldanlæg. Herfra må der antageligt være
hentet mange læs fyld til den nuværende vejdæmning. Endnu ses dog rester af
jordvoldene, der engang omkransede den herregård, som lå der. Den blev ødelagt
under den del af trediveårskrigen, som bragte general Torstensons tropper til Jyl
land, hvor de i årene 1643-44 hærgede og plyndrede overordentligt hårdt.
Søgård ejedes igennem mange slægtled af en forgrening af slægten Ahlefeldt. De
af familien, der nu lever i Danmark, kan alle føre deres slægtstavles ældre medlem
mer tilbage til Søgård, som allerede kom i familiens eje i 1300-tallet.
Ved de danske kongers felttog imod Ditmarskerne benyttedes adelen som rytteri.
I slaget ved Hemmingsted i året 1500 faldt overordentligt mange af denne våben
art, da de tungt pansrede ryttere ikke var særligt mobile, og derved blev et let offer
for Ditmarskernes krigsførsel. I slaget ved Hemmingsted faldt der alene 11 med
lemmer af slægten Ahlefeldt. Blandt disse var Jørgen Ahlefeldt, som ejede Søgård
sammen med sin broder Benedict. Da Jørgen ikke efterlod sig livsarvinger, blev
Benedict eneejer til sin død i 1513, hvorefter hans enke Eibe, født Rantzau, overtog
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Fig. 1. Stik af Søgård fra slutningen af 1500 tallet.

styret for sine mindreårige børn. Hendes to sønner Gregers og Frantz nævnes i 1523
som ejere af Søgård, men i 1535 blev de enige om at dele det store gods. I begyn
delsen gik det også ret godt. Man var enedes om, hvorledes det meget bøndergods
skulle deles, landsby efter landsby blev delt ligeligt mellem brødrene. Man enedes
også om, at de mange særjorder skulle være brødrenes fælles eje, for ikke at skabe
yderligere splittelse. De egentlige vanskeligheder oprandt først, da man tog hul på
det, der lå begge brødrene mest på hjerte, nemlig at opdele det fædrene gods, selve
hovedgården. Det blev vedtaget, at moderen skulle have lov til at blive boende i
den del af herregården, som hun hidtil havde benyttet sig af, samt have det nær
mest liggende køkken. Denne bolig skulle ved hendes død overgå til Gregers, som
i forvejen var blevet tildelt det stenhus, der var vendt mod øst. Frantz fik port
huset, der antageligt må have været i to etager, samt hvad der beskrives som væ
rende »den gamle bygning, der lå overfor stenhuset«, og som gik til den gamle
brandmur i syd. Disse spinkle oplysninger synes at antyde, at herregården på det
tidspunkt må have haft forskellige byggeperioder. Omtalen af »den gamle bygning«
kunne måske tyde på, at der kan have været et middelalderligt stenhus, som var
bygget ind i komplekset. Ser man tillige, at Frantz fik portbygningen, så begynder
der at tegne sig et lidt andet billede end det, som vises på Henninges stik (fig. 1), og
maleriet på stamtavlen (fig. 2). Tyer vi tilbage til de samtidige gamle beskrivelser,
så nævnes det, at hele anlægget var omgivet af grav og vold. Der var en kortere bro
over graven og en lang bro, der førte over søen, som omgav borgen på tre sider.
Hvad der er tilbage af stedet i dag, er ikke iøjnefaldende, men med min families
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Fig.

2.

Malet afbildning af Søgård, fra den Rantzauske stamtavle.

tilknytning til netop dette sted, har det været af stor personlig interesse for mig,
hver gang vejen førte mig på disse kanter, at forsøge at finde bare en lille bid mere
frem om hvorledes Søgård engang har set ud, og prøve at forestille mig det liv der
levedes dengang på herregården.
For blot nogle få år siden græssede der endnu kreaturer og heste i de folde, der
ligger på begge sider af vejen, og i hvilke det nu delte voldsted ligger. Dyrenes nedgræsning holdt vegetationen relativt lav, og det var dengang endnu muligt at kon
statere, at den foran nævnte beretning om broen på pæle var rigtig, idet den fugtige
engbund havde bevaret en dobbeltrække af egepæle, som engang må have båret
broen ud til det sted i søen hvor Søgård lå. Muldvarpenes arbejde i de øverste jord
lag fik ofte skår til at vælte frem. Det var hovedsageligt skår fra 1500-tallet. Vol
dene omkring stedet, hvor herregården engang lå, var også lettere at skelne. De
syntes at tegne en cirkel rundt om det sted, hvor husene engang har stået. Eet sted,
imod syd-øst, hvor der var kortest ind til det faste land, var denne vold særligt høj.
Det er i dag umuligt at sige, om hele anlægget var omgivet af en så høj vold, men
den må have været ca. fire meter høj på det endnu bevarede sted.
I Jylland er det, som om den mundtlige tradition er bedre bevaret end på øerne, og
da jeg en sen våd eftermiddag for mange år siden var henne for at se på voldstedet,
kom ejeren af de kreaturer, der græssede i indhegningen, tilfældigt hen for at se til
sine kreaturer, og naturligvis var han interesseret i, hvad jeg egentlig foretog mig.
Da jeg havde fortalt ham om grunden til min interesse for stedet, blev han selv
interesseret i at fortælle, og forbavsende nok spurgte han om jeg så vidste, hvor
Torstensons kanoner havde stået, da de skød Søgård i grus. Min første indskydelse
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Fig. 3. Fliser som de i teksten nævnt fra Søgård. Her kopieret til en af slægtens medlem
mer i begyndelsen af dette århundrede.

var, at det kunne han da umuligt vide efter så mange år, men han syntes at være
helt sikker i sin sag og udpegede mig et sted, der lå en anelse højere end den om
givende volds højeste kant. Mulighederne for datidens relativt svage, ikke ret langt
rækkende kanoners placering har jo været ret begrænset, på grund af søen, og han
har utvivlsomt haft ret. Andre har kunnet fortælle, at der i Søgård-lejrens bygnin
ger skulle være træværk, som har været genanvendt fra en nedlagt eller flyttet lade
gård på Søgård, og heller ikke dette er der noget til hinder for, idet de flittigt græs
sende kreaturer også afslørede konturer af længst forsvundne lettere bygninger, her
lå syltsten fra bindingsværkshuse i snorlige rækker lige udenfor volden mod nord
øst, her sås endog de mindre sten, som udgjorde de mindre skillerum i de enkelte
bygninger.
De to foran nævnte brødre Frantz og Gregers Ahlefeldt, som kom til at dele Sø
gård, levede efterhånden i idelig strid med hinanden. De må nok også have været
ret vanskelige i det daglige, da de ofte lå i strid med naboerne. Det forsmædelige
nederlag ved Hemmingsted skulle hævnes, og kong Frederik den Anden foretog
1559 et nyt felttog, hvor Frantz faldt i slaget ved Heide. Gregers blev såret ved
samme lejlighed og døde få dage efter af sårfeber. Gregers' halvdel blev efter de
to brødres død styret af enken Anne. Frantz' del overgik til hans enke Catharine,
og datteren Mette, som var gift med Daniel Rantzau, overtog denne del. Derfor
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Fig. 4. Fliser som dem der er fundne på Søgårds voldsted. Disse, som er helt identiske
dermed, befinder sig i kirken på Sønderborg slot.

skrev Daniel Rantzau sig til Søgård, som det vil ses på »den Rantzauske tavle«.
Kunne brødrene vanskeligt enes om de daglige problemer, så blev det nu endnu
værre med de nye ejeres samdrægtighed, eller rettere mangel på sådan. En stor pro
ces blev i 1569 indbragt for den adelige landsret. Særmarkerne, som brødrene dog
havde været enige om ikke at dele, var et af stridspunkterne, og værst af alt blev
den stærke uenighed om selve Søgårds bygninger, som efter en samtidig tegning
udgjorde et firkantet kompleks. Her kunne man slet ikke forliges om hvorledes disse
skulle deles. Den bygning som de to afdøde brødres moder havde haft, betegnes
som »Fru Eibes Hus«, denne del af komplekset lå mod syd, i øst-vestlig retning.
Mod vest lå Frantz' nyopførte stenhus, medens Gregers havde haft endnu et sten
hus som vendte mod øst. Mod nord nævnes et porthus, som efter beskrivelserne
også lå i øst-vestlig retning. Ser man på de to billeder (fig. 1 og 2) ses det, at der
tværs igennem borggården går en ret høj mur. Efter tagkanten at dømme må muren
næsten have gået op til tagskægget. Denne mur blev ifølge traditionen opført, da
ejerene var så uenige, at de ikke kunne udholde synet af hinanden. Dette lyder jo
med vore dages udbredte tolerance ret tåbeligt, men man gik dengang endda et
skridt videre, idet man udstyrede kirken i Kliplev med to adskilte krypter, hvori de
to adskilte linier af slægten Ahlefeldt lod sine respektive medlemmer begrave. Man
kunne heller ikke enes om at være begravet i en fælles krypt.
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Fig. 5. Kaminplade af støbegods, førhen på
krumhuset på Ludvigsborg ved Eckernfor
de. Skal efter familietraditionen stamme fra
Søgård.

I 1846 blev der foretaget en undersøgelse af voldstedet, antageligt i forbindelse
med anlæggelsen af den nye vejføring. Der konstateredes et vildt kaos af murrester.
I det nord-østlige hjørne samt imod nord-vest konstateredes endnu rester af den
gamle borgmur. Undersøgelserne tydede endvidere på, at voldgraven muligvis hav
de været ottekantet. Selve voldgraven blev også påvist, og målingerne viste at den
havde en bredde af ca. 10 meter. Ved en mindre udgravning i 1911 blev der fundet
en nedstyrtet murblok, med rester af en profileret karm. Det syntes, som om den
havde været skudt ned, og man fandt ved denne gravning adskillige bly- og sten
kugler.
Der blev tillige fundet en del fragmenter af gulvfliser, som bar ejerens og hans
hustrus navn samt et årstal. (Fig. 3). Ejeren var Johan, kaldet Hans von Ahlefeldt,
som var gift med Margarethe Rantzau. Lægger man gulvfliserne sammen fire og
fire, så vil deres reliefmønster danne et sæt dobbeltcirkler, yderst er inskriptionen:
»Johan von Ahlefeldt dem Gott gnädig sei«, og inderst »Margaret von Ahlefeldt.
1585«. Fliserne er fremstillet med grøn eller orange glasur, to modefarver i det sene
1500-tal. Det må have været et meget usædvanligt syn at se gulvet i sin helhed.
Af de fundne fliser kan man ane deres svaghed. Den fremhævede tekst eller relief
ornamenterne på fliserne blev hurtigt slidt af gulvsand og andre urenheder, og gul
vet må relativt hurtigt have fået et noget forsømt udseende. I det omfangsrige værk
»Slægten Ahlefeldts Historie« af Louis Bobé fremgår det, at Johan (Hans) Ahlefeldt
allerede døde i 1580, fem år efter sit ægteskab med Margarethe Rantzau. Det kan
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Fig. 6. Lille tinplade fra maleri fra Søgård. Pladen bærer teksten »Elter Vater von der
Mutters Seiten, Johan von Ahlefeldt zu Sehegarten, Erbgesessen«. Pladen bærer endnu
spor af gammel bemaling.

derfor være nærliggende at formode, at hun har ladet gulvfliserne fremstille efter
hans død, i ti-året for deres bryllup.
Disse meget specielle gulvfliser hørte jeg om gennem nu afdøde konservator
Peter Linde fra Nationalmuseet. Tanken om at have specielt fremstillede gulvfliser
med eget navn, fascinerede ham meget, og jeg har ofte prøvet at se, om der dog
ikke skulle dukke stumper af sådanne op, når telefonvæsenet eller andre fortog
gravninger langs vejdæmningen. Resultatet var flisemæssigt meget rigt, idet ad
skillige flisestykker kom op til overfladen på denne måde. Blandt andet er fundet
endnu en flisetype med relief-dekoration i et yngre renæssancemønster. Blandt de
typer, der dukkede op, var den samme art glaserede gulvfliser, gule og grønne med
afskårne hjørner (fig. 4), som kendes fra kirken på Sønderborg Slot. Fliserne lagdes
kant mod kant, og i det firkantede felt, der opstod i midten, lagdes almindelig en
kvadratisk flise som var glaseret med en mørkere brunlig farve. Lignende fliser er
også fundet under udgravninger på Egeskov på Fyn. Disse fliser er antageligt fra
1500-tallets midte. Endnu en gulvflisetype bør nævnes, idet det her drejer sig om
en stor sjældenhed. Fliserne er ganske små, og kendes hovedsagelig som brudstyk
ker. Det spændende ved dem er, at de små fliser er dekoreret med blå eller hvid
fajanceglasur, tinglasur. De må tænkes være anvendt i et meget lille værelse, som
har været mere end sædvanligt udstyret, antageligt et boudoir. Her i landet kendes
lignende kun fra fragmenter, fundne på Kronborg. Fajancer var i 1500-talIet over-
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Fig. 7. Ceremonimesterstav med den i tek
sten omtalte hund på sin pude.

ordentligt sjældne her i landet. Den nærmeste fajancefabrik lå i Hamborg, hvor
man antager at produktionen startede omkring år 1600. Disse gulvflisers nuancer
tyder på, at de kan være importerede fra en af fabrikkerne i Delft.
Johan (Hans) som døde i en ung alder, var søn af Gregers, og han lod igen sin
søn opkalde efter sin bedstefader. Gregers den Yngre blev i 1600 gift med Mette
Blome, og han kaldte sig på dette tidspunkt for herre til Søgård, Stoltenlund og
Gråsten. Allerede hans bedstefader, Gregers den Ældre, havde bygget en gård på
den halvø, hvor Gråsten by nu ligger, men da gården brændte i 1603, flyttede Gre
gers den Yngre den over på den anden side af noret, og gav sig til at bygge på det
sted, hvor Gråsten slot ligger i dag. Allerede 1604 var ladegården færdig, men det
nye slot fik han først færdigt i 1616. Det må være rimeligt at antage at den del af
Gråsten slot, der ligger i forlængelse af kirkefløjen i dag, rummer den ældste del af
slottet, måske endog Gregers den Yngres jagtslot, idet man her finder nogle over
ordentligt rige bevarede stuklofter. Gregers døde relativt kort efter, at hans byg
ningsværk var tilendebragt, og ejendommen gik i arv til hans søn Hans, som døde
barnløs. Godserne gik derfor i arv til søsteren Birgittes ældste søn, idet Birgitte var
gift med sin slægtning Frederik von Ahlefeldt, som ejede den anden halvdel af Sø
gård, og således blev de to halvdele af Søgård atter forenede. Frederik kom til at
arve »begge Søgårde« som ejendommen benævntes i samtiden. Han er vel nok den
af slægten Ahlefeldt, der kom til at betyde mest i sin levetid. Han blev blandt andet
kongens statholder i hertugdømmerne og senere storkansler, en stilling han be
klædte til sin død i 1686. Frederik Ahlefeldt havde da allerede i 1675 videregivet
Søgård og alt tilliggende til sin ældste søn Frederik, som døde barnløs i 1708. Da
denne sidstnævnte Frederik havde levet som en fyrste, og omgivet sig med megen
pragt, var det et noget forgældet gods hans yngre broder Carl overtog. Da Carl og400

så brugte mange penge, var der, ved hans død i 1722, ikke megen likvid kapital i
hans mange godser. Arvingerne måtte derfor i 1725 afhænde de fleste af Carls be
siddelser for at skaffe penge til de mange kreditorer. Søgård blev sammen med
Gråsten skamsolgt, d.v.s. at de blev solgt uhyre billigt. En del af godset blev købt
af hertugen af Holsten-Sønderborg-Augustenborg, hvis moder var en søster til Carl
Ahlefeldt, og på denne måde endte slægten Ahlefeldt mangeårige tilknytning til
Søgård og dennes egn.
Man skulle tænke sig, at når Søgård er ødelagt for over 300 år siden, så skulle
der ikke være større muligheder for at finde noget, der havde relation til slægten
Ahlefeldt og dets virke der, ting der kunne siges at have relation til selve Søgård.
Familien Ahlefeldts interesse for slægtshistorie har imidlertid været betydelig igen
nem mange generationer. Det er derfor ikke usandsynligt, at den gamle familie
tradition taler sandt, når det hævdes, at den kaminplade, der sad indmuret i »Krum
huset« mur på Ludwigsborg ved Egernførde, stammer fra Søgård. Et af ejerparrene
på Søgård var som nævnt Johan von Ahlefeldt og Margarethe Rantzau, og det var
disse slægters våbenskjolde, der ses på kaminpladen. Årstallet 1579 falder også in
denfor deres levetid. (Fig. 5). Den lille tinplade (fig. 6) siges også at stamme fra
Søgård, og inskriptionen synes at pege på denne mulighed, idet der står: »ELTER
VATTER VON DER MUTTERS SEITEN, JOHAN VON ALEFELDT ZU SEHE
GARTEN, ERBGESESSEN«. Oversat: »Bedstefar på mødrene side, Johan von Alefeldt til Søgård, arvesædet«. Tinstykket må antageligt have været indsat i rammen
om et portræt. Storkansler Frederiks oldefader på mødrene side var netop Johan
(Hans) v. Ahlefeldt.
For mange år siden, i slutningen af 1920'erne var Hans Ahlefeldt-Laurvig, som
stammede fra Møllerup på Djursland, i staten Nebraska i USA. Han skulle have
benzin på sin bil, og kom i snak med tankpasseren, som kunne høre på Hans Ahle
feldt Laurvig's accent, at han var dansker. Tankpasseren fortalte, at på det lokale
alderdomshjem var der en meget gammel mand af dansk afstamning. Tankpasseren
foreslog Hans Ahlefeldt-Laurvig at køre hen og aflægge den gamle mand et besøg.
Da Hans Ahlefeldt-Laurvig kom der hen, viste det sig, at den gamle herre havde en
meget særpræget brevpresser stående på sit skrivebord. Brevpresseren var det Ahlefeldtske hjelmtegn: en hund siddende på en pude, udført i sølv. Talen faldt natur
ligvis på, hvorfra nu denne ting kunne stamme. Manden fortalte så at denne hund
havde været i hans families eje igennem mange slægtled, og at den efter sigende
havde haft en eller anden funktion på Søgård, i hvis nærhed hans familie havde
boet indtil krigen i 1864. Da den del af landet blev afstået af Danmark, foretrak
familien at prøve deres lykke i USA, og den lille hund var således havnet i Ne
braska. (Fig. 7). Da de to skiltes fik Hans Ahlefeldt-Laurvig brevpresseren med som
gave.
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Haderslevstapetens bård
Af ERNST FISCHER

Vid forskningar rörande bårderna kring de norska flamskvävda täckena kom jag
att uppmärksamma en bild i en uppsats av Sten Anjou (fig. 1) i Röhsska konstslöjdmuseets årstryck för år 1944, som skildrade museets då nyordnade omamentsticksamling. Där avbildades ett kopparstick med en bård, utförd av Jacob Binck
ca. 1530 [1]. Som jag hade många tapetbårder i minne, slog det mig genast att här
förelåg en nära släktskap med den bård, som omger bildfältet på den s.k. Haderslevstapeten i Nationalmuseet i Köpenhamn (fig. 2). [2] En närmare detaljgransk
ning visade, att ornamentsticket otvivelaktigt var förlaga för tapetbården.
På grund av att Haderslev var tapetens fyndort och då tapeten på många sätt är
märklig, har det ansetts för troligt, att den ursprungligen prytt hertig Hans d. äldres
slottsbyggnad här, Hansborg. Tapeten ger en framställning av konung Salomos
visdom, som sätts på prov av drottningen av Saba. Kungen står på en förhöjning
mot en rik fond, krönt av ett ovalt överstycke med solfjädersornament, flankerat
av två lansbärare. Han är omgiven av sitt hov och drottningen står vid hans sida.
Framför dem de två barnen i lika dräkter, vilkas olika kön kungen skulle avgöra.
Hela bildfältet röjer en vältecknad förlaga, säkerligen utförd av en betydande
konstnär. Figurernas ansikten är i flertalet fall icke schablonmässigt tecknade utan
snarare personligt utformade. Man kan stundom få en känsla av, att en porträtt
målare legat bakom teckningen. Dräkterna och de mönstrade stoffema, varav de
är förfärdigade, är perfekt återgivna. Man har också en känsla av, att stadsbilden
i bakgrunden heller icke är schematiskt återgiven. Man kan nästan tro att den runda
byggnaden upptill t.v. efterbildar Castel San Angelo i Rom.
Mittfältets figurframställning omges av en bård, som består av en slingrande
ranka med volutaformade hoprullningar samt figurer. Tvärbårderna har i mitten

Fig. 1. Ornamentstick av Jacob Binck, ca. 1530. Kallas »Faun och sirén«. Röhsska konstslöjdmuseet, Göteborg.
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Vävd tapet. H. 258 cm. B. 172 cm. Tillhör Nationalmuseet, Köpenhamn. Har till
hört Haderslevshus. Nr. 21.280.
Varp av Ungarn, inslag ullgarn. Färger: gulgrönt, blågrönt, blått, rött och brungult.

Fig.

2.
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två småfigurer med upplösta underkroppar. De håller med utsträckta händer mellan
sig en ornerad medaljong med ett otydligt ornament. På sidorna ringlar sig rankan
med sina flikiga bladdetaljer. Sidobårdema har som mittparti ett bevinget ängla
huvud och på sidorna samma motiv som i tvärbårdernas mitt, men reducerade så
att rankan på ena sidan om figurerna icke fått plats. Jacob Bincks ornamentstick
visar på liknande sätt i mitten två mindre figurer, den t.h. med upplöst underkropp,
den andre med bockben. Med sin ena framsträckta hand håller de en tom sköld. På
sidorna ringlar sig en volutaformad ranka med flikiga blad. Överensstämmelserna
med Haderslevstapetens bård synes mig vara så i detalj överensstämmande, att det
icke kan vara tvivel underkastat, att Bincks ornamentstick verkligen är förebilden
för bården på tapeten. Hela vävnaden visar emellemtid, att den person som suttit
i vävstolen icke stått på samma höga nivå hantverksmässigt sett som de inkallade
nederländska vävare som Frederik II inkallade till Danmark 1577, men han har
säkerligen fått sin utbildning i en verkstad, driven av en skicklig konsthantverkare.
Han har icke kunnat i väven återge Jacob Bincks kopparstick, utan förenklat det
och har som ofta sker inom den grupp vävare, som kan jämföras med Haderslevs
tapetens mästare, heller icke kunnat samkomponera sina bårdförlagor i hörnen.
Vem som utfört förlagan till den stora mittkompositionen undandrar sig vår
kunskap. De äldre forskare, som behandlar Haderslevstapeten har daterat den till
1500-talets mitt. Jacob Binck var ju en uppskattad porträttmålare. Han var verksam
i Danmark på 1530-talet inom många konstnärliga områden som Kristian III:s
hovmålare. På 1540-talet vistades han i Stockholm och kom senare till Preussen,
där han avled 1569. Han vistades dock i Danmark 1548 och 1550. Till den detta
år utkomna danska bibelöversättningen har han tecknat Kristian III :s porträtt. Med
tanke på Bincks mångomfattande konstnärliga verksamhet, föreligger ju också
möjligheten att han för hertig Hans gjort upp någon skiss till den tapet vi här
sysslar med. Hertigen kan sedan givit någon vävare i sin tjänst i uppdrag att väva
tapeten. Tiden för tapetens tillkomst sammanfaller med Bincks verksamhet i Dan
mark. Den sammanfaller också med hertig Hans bosättning i Haderslev och upp
förande av Hanseborg. En möjlighet föreligger alltså att Jacob Binck eller någon
av hans medhjälpare kan ha haft med kompositionen av Salomos visdom att göra.
I varje fall har ett ornamentstick av hans hand varit förebilden för den omgivande
bården.
Av bevarade tapeter visar det sig, att den, som vävt Haderslevstapeten eller den,
som fortsatt hans verksamhet begagnat sig av bårdmönstret i ytterligare två ta
peter, men här har bården ytterligare blivit förenklad. [3]
Noter.
1. RKM 26-65. S. Anjoun i Röhsska konstslöjdmuseets årsskrift, 1944. A. Bartsch: Le peintregraveur, VIII, s. 290, nr. 84. Medd. i brev d. 3. 5.1976 av Thomas Baagøe.
2. Nationalmuseet, 2. afd., Inv. nr. 21.280. G. Garde: Dansk billedvævning, fig. 2.
3. G. Garde: Dansk billedvævning, 1949, fig. 3 och 4.

Litt.: Billedvevningen i Norge under renässansen, fig. 4.
Garde: Dansk billedvævning, fig. 2. Kielland: Norsk billedvevning.
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Omfanget af storbranden i Åbenrå
den 21. juli 1707
Af VIGGO PETERSEN

Bybrande var som bekendt ikke noget særsyn i de ældre tiders købstæder, og
Åbenrå har da også haft sine. Skrækkeligst gik det til i 1610, hvor ilden på grund
af en strid blæst bredte sig med utrolig hast fra et bål ved skibsbroen til resten af
byen, så at en regn af gnister skal være føget en hel mil ind i landet. Efter kun
to-tre timers forløb lå næsten hele byen i aske, og også menneskeliv var gået tabt.
Det er nu ikke denne usædvanligt voldsomme brand, der er emnet denne gang,
men en af de sidste af de syv-otte storbrande, der siden har hærget i byen [1].
Den 21. juli 1707 brændte dele af Slotsgade, Søndergade, Vestergade og Nybro,
og kvarteret er stadig præget af det byggeri, der fandt sted de følgende år. Det er
dette forhold, der gør denne brand særligt interessant i bygningshistorisk henseen
de, og fastlæggelsen af brandområdet giver anledning til revision af flere hidtidige
dateringer af kendte huse i Slotsgade. Denne side af undersøgelsen er allerede ble
vet udnyttet i den i 1975 udgivne bevaringsplan [2], men selve grundlaget for
revisionerne, nemlig det nærmere kendskab til brandens omfang, har ikke før væ
ret offentliggjort.
I landsarkivet i Åbenrå er der bevaret lister over ejerne af de brændte huse [3],
men for at kunne benytte oplysningerne til bygningshistoriske formål må man
vide, hvilke matrikelnumre det drejer sig om. Dette kan kun opklares ved at følge
de skiftende ejere frem til den tid, hvor husene fik numre, der kan oversættes til
de nugældende matrikelnumre [4]. Ofte er kildernes udsagn imidlertid uklare, og
kun ved at sammenligne forskellige kilder når man frem til en acceptabel sikkerhed.
Andre gange er forbindelsen til nutiden brudt, og man må da nå frem ved hjælp
af nabohusene. Forskydninger i skellene mellem ejendommene er meget vanskelige
at få hold på, men lader sig dog ofte afsløre. Stalde og lader kan man vel i regelen
gå ud fra har ligget bagest på grundene, men den nøjagtige placering må blive
gætværk. I det hele taget efterlader de mange krumspring en vis usikkerhed, som
man skal huske på, når man studerer de mindre detaljer i det kort, som er denne
artikels hovedindhold.
Ved at se på kortet får man et godt indtryk af brandens omfang. Værst gik det
ud over Slotsgade. Dengang hørte kun en mindre del af gaden til Åbenrå by, me
dens resten hørte under amtet. Det tog ilden imidlertid intet hensyn til, og hele
byens del af gaden og en stor del af resten gik op i luer. Også i Søndergade og
Nybro brændte mange huse, men i Vestergade var det stort set kun udbygningerne,
det gik ud over, medens næsten alle beboelseshuse blev stående.
Lad os se på et par eksempler. Hvor Slotsgade 11 i dag ligger, havde Marx
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De to næsten ens huse, Slotsgade 9 og 11, er opfort efter branden i 1707 og har i hoved
træk bevaret deres oprindelige udseende. (Foto 1972).

Marxen Koch i 1704 et nybygget beboelseshus på 8 fag og 5 fag stald [5]. Begge
disse bygninger brændte i 1707, men allerede samme år havde han opført et nyt
8 fags beboelseshus og 6 fag stald. Den grundmurede gavl mod gaden omtales først
langt senere, men det er overvejende sandsynligt, at den bevarede gavl trekant er
den oprindelige. Den var nemlig allerede i 1707 så gammeldags, at huset hidtil har
været anset for væsentligt ældre, end det faktisk er.
Noget tilsvarende gælder nabohuset nr. 9, der ligner nr. 11 meget. Mellem disse
to huse gik bygrænsen indtil 1861, hvad man jo ikke umiddelbart kan se. Også

Brandområdet indtegnet på bevaringsplanens kort. Bemærk de mange bevaringsværdige
huse.
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Slotsgade 15 yderst til venstre på billedet lå i brandområdet, men grunden blev først ud
skilt senere. Nr. 17, 19 og 21 undgik branden. Nr. 23 brændte og blev genopført 1707,
men fik omkring 1770 ny gavl. (Foto ca. 1925, Nationalmuseet).

her brændte både beboelseshus og stald, men Peter Petersen kom ikke så hurtigt
igang med byggeriet som sin nabo. Mange års forskel kan der dog ikke have været
mellem de to huse.
Medens nr. 9 og 11 formodentlig altid har haft grundmuret gavltrekant mod
gaden (bemærk, at gavlens nederste del på nr. 9 er af bindingsværk!), blev Slots
gade 5 opført helt af bindingsværk. Her brændte Caspar Asmussens beboelseshus
og stald i 1707, men allerede samme år var han i gang med at bygge et nyt hus
på 8 fag. Bindingsværksgavlen mod gaden er stadig bevaret, men langsiderne er
blevet grundmuret i nyere tid.
De nævnte tre huse er dem, der bedst har bevaret udseendet fra opførelsestiden,
men andre steder gemmer de oprindelige bygninger sig bag senere tiders ombyg
ninger. Før branden lå der på Slotsgade 16's plads et beboelseshus på 7 fag, der
trængte til reparation, og 3 fag faldefærdig stald. Det har næppe været et større
tab, at disse bygninger gik op i røg, og allerede samme år havde Hinrich Kruse
opført et nyt beboelseshus på 7 fag bindingsværk. Midt i 1700-årene lod Lorenz
Asmussen den bevarede gavl af grundmur opføre og forsyne med sine initialer,
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og før 1770 blev huset udvidet bagud. Siden er det meste af langsidernes bindings
værk blevet erstattet med grundmur. Også Slotgade 23, der er opført 1707 for
Schwenne Truelsen, har fået erstattet den oprindelige bindingsværksgavl med en
nyere af grundmur.
Et eksempel på senere forsvundne huse skal også nævnes. Hvor Slotsgade 12
ligger i dag, blev der efter branden opført to huse, det ene på 7 fag tilhørte Nis
Hansen Bierg, det andet på 5 fag ejedes af Peter Schade. Begge bygninger, der for
modentlig har været gavlhuse, blev nedrevet for at give plads til Hans Petersen
Schades toetages langhus, der blev opført af grundmur i 1733. Efter en brand i 1921
er det kun delvis bevaret.
Branden i 1707 blev ikke den sidste, Åbenrå skulle opleve. Allerede samme år
brændte det et andet sted i byen, og næste år brændte 13 beboelseshuse og 7 stalde
i Ramsherred. Så var det også slut med de meget store brande, måske fordi det i
de følgende år virkelig lykkedes at få afskaffet de brandfarlige stråtage [6]. Det
første forbud mod opførelse af stråtækte huse kom allerede efter en brand i 1576,
men uden større virkning. Siden kom forbud efter forbud, men endnu i 1709 havde
114 husejere stråtag på en eller flere bygninger. Nu var det dog forbi med tålmo
digheden. I 1710 besluttede man simpelthen at lade de sidste tage af strå rive af
husene.

1. Aflev. fra Kiel C II 1 nr. 205 (landsarkivet). En oversigt over en del af disse brande findes i
Åbenrås bys historie, bd. I, 1961, s. 205f.
2. Historiske huse i Aabenraa. Bevaringsplan. Udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i samarbejde
med Viggo Petersen, Nationalmuseet 1975.
3. Åbenrå byarkiv VII 105 A-D, Aflev. fra Kiel C II 3 nr. 422 (landsarkivet).
4. Til dette er især benyttet skyld- og panteprotokoller, stavnsregistre, forskellige skattelister,
brandassurancekompagnisager og brandtaksationsprotokoller (alle i landsarkivet).
5. Aflev. fra Kiel C II 3 nr. 438 (landsarkivet).
6. Åbenrås bys historie, bd. I, 1961, s. 208-211.
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Slavekassen og de slesvigske
søfartsforhold
Af F. S. GROVE-STEPHENSEN

Tyrkiske sørøvere med hjemsted i de nordafrikanske Berberstater, Marokko, Algier,
Tunis og Libyen, var i flere århundreder en plage for den europæiske skibsfart. Det
var de ikke alene, fordi de kaprede skibene, men også fordi de holdt sømændene
fra de erobrede skibe som fanger, enten for at sælge dem som slaver eller for at
forlange løsepenge af deres respektive lande.
Det gik især ud over vest- og nordeuropæiske skibe, der sejlede på Middelhavet.
Allerede før skibene kom til Gibraltar var sørøvere fra Marokko på spil, og til
tider sejlede de endog op langs Portugals vestkyst for at kapre fremmede skibe.
En enkelt flok af disse korsarer var i 1627 endda gået så vidt, at den var sejlet nord
på over Atlanterhavet og havde gjort landgang på Island og Vestmannaøerne. Her
havde de fanget alle sognets beboere, 242 blev ført bort og 34 dræbt.
Det skete også at danske skibe, der sejlede på middelhavshavnene, blev kapret,
og allerede fra Christian 4's tid var Sjællands biskop sat til at stå for indsamlingen
af løsepenge.
Da Sønderborg skipperen Michael Ahlmann i 1687/88 faldt i algiersk fangen
skab, bidrog Sønderborg Skipperlaug med 50 rdl. til hans løsepenge. Som tak
skænkede han efter sin hjemkomst sammen med 4 andre et laugsskrin til lauget,
hvis Skjørmand han iøvrigt senere blev.
I løbet af 1600-tallet blev det mere og mere klart, at løsningen med indsamlinger
fra sag til sag ikke var tilfredsstillende. Man besluttede da at oprette en »Slave
kasse«, hvis direktion fra 1716 skulle organisere løskøbelsen. Midlerne skulle kom
me fra to årlige kollekter i alle rigets kirker, fra en lasteafgift samt fra en mand
skabsafgift fra alle skibe, der sejlede vestover.
Slavekassen fungerede godt. I 1736 havde man i kassens første 20 år løskøbt
165 fanger og man havde en disponibel kassebeholdning, der voksede støt.
I sin beretning om de passerede 20 år oplyste direktionen imidlertid kongen om,
at der måske var en helt anden mulighed end løskøbelsen. Man henviste til, at det
var lykkedes den svenske regering at indgå en fred eller rettere en bestikkelses
overenskomst med Algier, som det måske var umagen værd at se nærmere på.
I engangsudgifter skulle der efter direktionens beregning ved en sådan overens
komst præsteres et beløb på ca. 70.000 Rdl., mens de årlige udgifter ville kunne
afholdes af slavekassens almindelige indtægter.
Regeringen tog spørgsmålet op og indledte de nødvendige forhandlinger. Der gik
dog endnu 10 år, inden det lykkedes at få en overenskomst med den tyrkiske Gu
vernør, Deyen, der i realiteten var områdets statsoverhovede. Da man i 1751 gjorde
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Side i Trondhjem Toldkammers opkrævning til slavekassen for februar måned 1763. *

regnskabet op, viste det sig, at der fra forhandlingernes begyndelse indtil 1. januar
1751 var anvendt ikke mindre end 116.776 Rigsdaler og 78 skilling, altså betyde
ligt mere end direktionen havde forudset. Langt den største udgiftspost var gaver
og bestikkelser. Af beløbet havde den Christianshavnske skibsbygger og agent An
dreas Bjørn fået langt den største part nemlig 68.555 Rdl., for presenter, Jørgen
Unna 10.138 Rdl. for Pretiosa og Galanteri, konsul Peter Barteis i løn og rejse
udgifter 6.735 Rdl., til kanoner, master og tov var gået 5.165 Rdl. Konsul Hammeken fik i udlæg og gage 7.208 Rdl. og det almindelige Handelskompagni for
presenter 17.179 Rdl. Med fragten 1.797 Rdl. udgjorde dette ialt det beløb, som
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var i kassens beholdning, når man til det den var i 1746 lagde indtægterne i årene
1748-1750.
Samtidig med nyordningen indførte man ved forordning af 21. august 1747
nogle andre takster. Herefter skulle der betales til slavekassen:

1. Pas-penge for de nødvendige pas til rejse til Middelhavet 50 Rdl.
2. Lastepenge for skibe der sejlede på Middelhavet 3 ski. pr. læst drægtighed.
For skibe der sejlede på Portugal og Spanien 2 Rdl. ialt, for skibe til England,
Frankrig og Holland 1 Rdl. ialt.
For skibe til Norge og fremmede havne i Østersøen 12 sk.
For skibe fra Norge til Danmark og Østersøen det samme.
For skibe i indenrigsfart 8 sk.
3. Mandskabspenge for skibe med »Algiersk Pas«, altså for rejser til Middelhavet,
udgjorde 4 skilling for hver rigsdalers hyre, der tilkom skipper og styrmænd,
og 2 sk. for hver rigsdaler bådsmænd og matroser fik. Skibe, der sejlede til
Vesteuropa iøvrigt, betalte det halve, altså henholdsvis 2 og 1 skilling pr. rigs
dalers løn. Det samme gjaldt indenrigsfart.

Beløb under 2 og 3 blev indkrævet af toldvæsenet og for de slesvigske toldste
der findes en fortegnelse, der er trykt omstående, hvoraf fremgår hvad der er ind
gået i årene 1747 til 1755 incl. Beløbet for 1747 vedrører dog alene tiden fra
21. august. For hvert år er to rubrikker, den første er lasteafgift og den anden
mandskabspengene.
Generelt kan det måske siges, at de steder, hvor lasteafgiften er stor i forhold
til mandskabspengene, er der tale om forholdsvis store skibe. Der er dog alt for
mange variationsmuligheder til at man på grundlag af disse tal vil kunne slutte
sig til andet end det relative aktivitetforhold mellem byerne. Skibene sejlede
ud fra de hjemlige havne ved forårstid. De opgav da på forhånd en destination,
hvoraf der blev betalt en forud beregnet afgift. Den korrigeredes så ved hjemkom
sten, når rejsens nøjere forløb var kendt. Kun ved en gennemgang med de enkelte
toldregnskaber vil det være muligt at udnyttet tallene fuldt ud.
Mønten er beregnet efter danske rigsdaler af 48 skilling og skilling delt i fjerde
dele af 12. Det vil af tallene fremgå, at nogle toldsteder har været mere omhyg
gelige end andre, hvorfor der kan forekomme andet end 03, 06 og 09 i sidste
rubrik.
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Bidrag til Slavekassen indkasseret a/ de slesvigske toldsteder i tiden 1747-1755
Haderslev
Flensborg
Bredstedt
Sønderborg
Nordborg
Tønder
Åbenrå
Husum
Frederi kstad
Eckernforde
Tønning
Gottorp
Slimunding
Fehmern
Rendsborg

Haderslev
Flensborg
Bredstedt
Sønderborg
Nordborg
Tønder
Åbenrå
Husum
Frederikstad
Eckernforde
Tønning
Gottorp
Slimunding
Fehmern
Rendsborg

Haderslev
Flensborg
Bredstedt
Sønderborg
Nordborg
Tønder
Åbenrå
Husum
Frederikstad
Eckernforde
Tønning
Gottorp
Slimunding
Fehmern
Rendsborg

1747
004-04-09 008-05-09
106-47-00 203-28-06
003-45-03 006-42-06
021-43-06 049-10-03
002-29-09 006-27-06
010-35-03 030-45-03
025-10-03 056-01-00
018-16-06 025-36-00
010-39-03 019-31-06
064-41-00 040-21-00
024-00-00 009-24-06
006-41-06 002-47-06
013-36-03 006-26-06
043-37-06 039-17-00

1748
051-24-09 010-31-00
405-02-06 256-35-06
004-29-03 008-39-06
200-40-09 044-30-06
012-16-03 005-17-06
032-13-00 022-00-00
580-20-06 074-25-09
024-34-00 025-23-09
021-11-03 022-47-00
100-08-00 043-10-06
023-24-03 032-18-06
015-16-06 007-18-06
034-02-06 029-36-03
043-38-06 042-20-00
003-16-00 001-33-00

1749
088-30-09 017-36-03
349-17-00 334-32-06
002-31-03 004-44-06
204-00-00 058-41-03
009-27-06 007-42-00
019-37-06 024-28-06
583-11-09 060-44-09
031-08-03 024-26-00
020-42-00 028-30-06
183-29-06 053-42-06
023-38-06 025-01-09
014-12-00 008-01-03
043-36-00 034-10 03
051-06-03 060-30-00
003-13-00 002-03-00

1750
064-24-03 017-38-03
479-12-00 451-04-06
002-19-04 004-35-03
241-38-00 100-47-03
010-38-09 002-27-03
036-17-00 043-26-03
670-12-10 082-05-11
020-26-06 022-15-00
023-04-02 022-40-06
121-11-06 061-13-06
021-31-09 019-10-00
058-00-05 039-32-03

037-21-07
007-12-00

1751
085-24-00 031-13-09
595-05-06 519-41-00
002-14-03 002-45-06
214-22-09 089-14-03
015-38-00 005-07-00
033-29-03 042-34-00
703-09-02 240-16-06
023-30-03 022-45-09
016-36-09 018-11-00
198-16-06 130-36-06
022-32-03 021-21-03
014-15-08 009-17-06
043-19-09 029-44-00
059-09-06 034-11-04
004-01-00 004-39-00

1752
095-42-06 034-45-06
471-07-06 465-01-00
002-33-10 003-34-06
217-47-03 110-06-06
003-42-00 004-38-06
027-42-09 036-28-00
718-03-06 278-09-06
024-17-09 021-39-06
017-08-06 020-07-03
222-29-06 174-16-06
018-01-11 018-23-06
014-37-00 011-09-05
038-41-00 024-35-03
058-09-03 035-36-02
002-29-06 006-04-21

1753
085-01-00 022-15-00
428-19-06 373-34-00
008-03-06 013-42-09
210-39-06 098-14-09
005-42-09 003-27-00
023-02-09 033-20-06
577-01-00 201-33-06
016-11-09 021-23-03
012-13-09 009-42-06
116-09-06 057-09-06
022-40-08 020-03-03
007-45-09 007-23-00
046-21-08 029-03-09
065-09-00 032-32-11
008-43-06 010-12-09

1754
032-04-00 010-21-03
388-17-00 405-00-03
002-38-10 010-19-06
181-10-03 080-28-00
004-30-00 005-03-06
022-28-00 026-25-00
477-25-01 133-34-07
021-42-09 028-31-06
009-22-00 011-33-09
138-10-06 077-04-00
016-34-06 025-11-06
013-16-06 008-29-00
048-41-03 032-17-03
048-30-08 031-20-07
009-01-03 009-03-00

1755
035-24-06 010-33-03
400-23-09 371-18-03
006-19-03 017-41-05
207-36-00 100-29-09
008-01-09 009-15-03
027-29-03 034-34-06
262-27-01 056-17-10
021-36-06 019-01-06
013-42-03 013-12-09
123-36-00 084-16-06
014-47-06 021-13 03
009-11-00 008-11-13
047-17-09 033-46-03
057-08-00 060-37-04
006-37-09 007-34-03

062-17-11
004-07-00
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Til sammenligning kan iøvrigt anføres nogle danske toldsteder:
Ærøskøbing:
Marstal:
Alborg:
Århus:
List og Amrum :
Nakskov:
Odense:
Svendborg:
Rudkøbing:
Korsør:
København:

1755,
1755,
1752,
1751,
1751,
1751,
1751,
1751,
1751,
1751,
1751,

for last 49 Rdl.
82 sk.
for last 15 Rdl. 46V2 sk.
for last 301 Rdl. 8V2 sk.
for last 92 Rdl. 8V2 sk.
for last 20 Rdl. 781/2 sk.
for last 53 Rdl.
69 sk.
62 sk.
for last 43 Rdl.
for last 34 Rdl.
65 sk.
for last 35 Rdl.
16 sk.
57 sk.
for last 35 Rdl.
for last ialt 3.381 Rdl. der
Skipperlauget.

mand 17 Rdl.
83
mand 12 Rdl.
8
mand 129 Rdl.
54
mand 80 Rdl. 55V2
mand 26 Rdl.
68
mand 63 Rdl.
51
mand 17 Rdl.
1
mand 33 Rdl.
16
mand 20 Rdl.
68
mand 27 Rdl. 82V2
indsamledes gennem

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

Udover penge fra lasteafgifterne blev der indsamlet i kirkerne ved 2 årlige kol
lekter. I de slesvig-holstenske provstier var resultatet af de 2 kollekter i 1748:

Åbenrå
Haderslev
Husum
Gottorp
Eidersted
Mynsterdorf
Flensborg

13
32
9
21
15
57
62

Rdl.
Rdl.
Rdl.
Rdl.
Rdl.
Rdl.
Rdl.

91
52
80
44
78
34
32

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

Rendsborg
Sønderborg
Altona
Meldorf
Holsten-Gottorp
Grevskabet
Oldenborg

21
3
117
17
393

Rdl.
Rdl.
Rdl.
Rdl.
Rdl.

44
20
76
18
36

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

183 Rdl. 84 sk.

På grundlag af slavekassens regnskaber for 10-årene 1748-1757 er det muligt at
følge hvilke skibe, der har fået udstedt Algiersk Pas, og hvilke skippere, der er
noteret som førere af de enkelte skibe. Der var ingen bestemmelser om, hvor lang
tid der måtte gå fra pasudstedelsen til afrejsen og listen siger derfor intet om,
hvornår de enkelte rejser er blevet gennemført. Nedenfor er ud fra regnskaberne
gennemført en samlet oversigt over alle de skibe fra Aabenraa, der i de 10 år fik
udstedt Algiersk Pas og som altså afsejlede fra Aabenraa med Middelhavet som
bestemmelsessted. Ialt forekommer 118 regnskabsindførsler for skippere fra Aaben
raa. 27 skippere fik pas en enkelt gang, 16 skippere afsejlede 2 gange hver, 6 sej
lede 3 gange, 5 fire gange, 3 fem gange og én enkelt (Hans Jørgen Drejer med
skibet »Margaretha«) sejlede hele 6 gange, deraf to gange i 1754 (april og de
cember).
Fra udgangen af 1757 gik det indkomne direkte i Statskassen, men udgifterne
til bestikkelse etc formindskedes ikke. I 1778-79 betalte man til de enkelte stater:
Marokko
Algier
Tunis
Libyen
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Rdl. 44.332
Rdl. 49.503
Rdl. 5.275
Rdl. 4.736

Franskmændene erobrede efterhånden de enkelte lande i Nordafrika, men betalin
gen til Marokko ophørte først i 1845.
BILAG:
Fortegnelse over Åbenråskippere og de skibe, hvormed de fik Algiersk Pas i tiden
mellem 1. 1. 1748 og 1. 4. 1757. Tallene efter skibsnavnet angiver de årstal, hvor
der er søgt om Algiersk Pas.
Asmussen, Henrik.
Det fornøjede barn 1752, 53, 54 og 56.
Aubech, Christian, bogerskab 29. marts 1734.
Ida Clara 1748, 49, 50, 52 og 53.
3 mästet galioth, 59 læster.
Bahnsen, Johan Heinrich, borgerskab 8. marts
1748.
Ida Catharine to gange i 1756.
Galioth, 45 kommercelæster.
Beck, Jørgen, borgerskab 19. marts 1756.
Prins Christian 1757.
Tilhører 1765 Fr. Wilhelm Kanutz. En 3 mä
stet galioth på 50 kommercelæster.
Berthelsen eller Barthelsen, Claus, borgerskab
13. april 1748.
Fredericus Quintus 1748 og 49.
Ritter St. Jørgen to gange i 1754.
Kaldes 1745 et glatgat skib på 59 læster til
hørende Jørgen Rolfsen, bygget 1720, og i
1764 en 3 mästet galioth på 50 kommerce
læster tilhørende Claus Iversen.
Boysen, Jes, borgerskab 27. marts 1761.
Håbet 1756.
1 mästet galioth, 36 kommercelæster.
Broedt, Claus ?
Susanna 1749, 51, 52 og 54.
56 kommercelæster.
Brøns, Asmus Hansen, borgerskab 21. marts
1743.
Fru Botilla 1754 og 57.
1 mästet galioth på 29 læster, der i 1745 til
hørte Nicolaus Heisel.
Callesen, Carl ?
Fortuna 1753.
Ritter St. Jørgen 1755, se under C. Berthelsen.
Christian Christiansen, borgerskab 12. april
1747.
Håbet 1751, se under Jes Boysen.
Clausen, Andreas, borgerskab 8. marts 1748.
Christian Gotlieb 1748 og 56.
Galioth.

Corneliusen, Cornelius, borgerskab 23. april
1744.
Maria Christine 1755 og 57.
Galioth, 68 kommercelæster.
Corneliusen, Rudolph, borgerskab 1. marts 1748.
St. Peter 1757.
Tilhører 1765 Rudolph Corneliusen. En 3 mä
stet galioth på 50 kommercelæster.
Drejer, Hans Jorgen, borgerskab 2. april 1751.
Margaretha 1751, 52, to gange i 54, 55 og
1756.
Galioth, 40 kommercelæster.
Frees, Henrich, borgerskab 23. august 1742.
Freden 1754, 55 og 56.
Galioth, 70 kommercelæster.
Frees, Thomas /., borgerskab 21. marts 1749.
Enighed 1753 og 56.
Fribordskib på 70 læster, bygget 1743 til
Henrich Frees. Nævnes 1764 som 2 mästet
galioth på 60 kommercelæster tilhørende Th.
J. Frees.
Gorrisen, Johan, borgerskab 19. marts 1745.
Maria Christina 1754.
Galioth, 68 kommercelæster,
jvf. C. Corneliusen.
Hansen, Jes, borgerskab 2. maj 1755?
Helene 1755 og 56.
3 mastet galioth på 50 læster, bygget 1728,
tilhørte 1745 Claus Jepsen.
Heisel, Jacob ?
Enighed 1755 og 56.
Heisel, Peter Nielsen, borgerskab 7. april 1743.
Freden kaldet 1754.
Galioth, 59 kommercelæster.
Fornøjelighed 1756.
3 mastet galioth bygget 1738, 44 læster, til
hørende 1745 Jørgen Koch. Er det mon sam
me skib, som i 1764 ejes af Jørgen Koch, men
har en drægtighed på 57i/z kommercelæst?
Heitmann, Rudolph Christian, borgerskab
29. marts 1748.
Dorothea Christine 1753 og 56.
Galioth, 34 kommercelæster.
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Holst, Hans Marcussen, borgerskab 9. marts
1742.
Maria Margrethe 1752.
Galioth, 37 læster.
Holst, Marcus, borgerskab 5. marts 1751.
Ingeborg 1755.
Galioth, 17 læster.
Jacobsen, Carl, borgerskab 17. april 1750.
Håbet 1752, se under Jes Boysen.
Jensen, Christian, borgerskab 29. januar 1744.
Catharina 1749.
Galioth, 47 læster.
Jensen, Jens, borgerskab 18. april 1749.
Håbet 1753, 56 og 57.
I 1764 ejer Jens Jensen en 3 mästet galioth,
Håbet, på 60 kommercelæster.
Jepsen, Claus, borgerskab 25. november 1740.
Helene 1748 og 49, se under Jes Hansen.
Ludovicus Rudolphus 1751, 53, 54 og 56.
3 mästet galioth på 82 læster bygget 1733,
i 1745 tilhørende J. H. Kock, i 1764 Claus
Jepsen, med 71 kommercelæster.
Jepsen, Michael, borgerskab 8. marts 1748.
Constantia 1754 og 55.
3 mästet galioth på 55 kommercelæster, der
i 1764 ejes af Michael Jepsen.
Jespersen, Hans jun., borgerskab 3. marts 1752.
Catharina 1756 og 57, se under Chr. Jensen.
Jespersen, Jes, borgerskab 13. marts 1750.
Helene 1755, se under Jes Hansen.
Kanutz, Knud, borgerskab 12. marts 1755.
Prins Christian 1754.
3 mästet galioth på 50 kommercelæster, der
i 1764 ejes af Fr. Wilhelm Kanutz. Jvf. J .Beck.
Cronprins Christian 1756, måske det samme
skib.
Knudsen, Johan Friedrich, borgerskab 16. fe
bruar 1746.
Christian Friedrich 1749 og 54.
Kock, Andreas, borgerskab 21. april 1747.
Marsilia 1748, 49 og 51.
Landt, Johan, borgerskab 8. april 1740.
Anna Elisabeth to gange i 1752 og 53.
Galioth, 70 kommercelæster.
Landt, Lorenz, borgerskab 6. maj 1749.
Margaretha 1749.
Galioth, 50 kommercelæster.
Lausen, Hans, borgerskab 20. marts 1742 el.
31. juli 1745.
Håbet to gange i 1754 og 55, se under Jes
Boysen.
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Lech, Lorenz, borgerskab 26. september 1741.
Margaretha 1752, 53, 54, 55 og 57.
Galioth, 50 kommercelæster.
Matzen, Bertel, borgerskab 27. februar 1756.
Marie Elisabeth 1754, 55 og 57.
1 mästet galioth på 41 læster, bygget 1742,
der i 1745 tilhørte Bertel Matzen.
Martensen, Hans, borgerskab 1. maj 1734.
Mette Christine 1748.
66 læster.
u. Niendahl, Christian, borgerskab 3. maj 1754.
De tre brødre 1755 og 56.
3 mästet galioth bygget 1739, 77 læster, til
hørende 1745 Heinrich Freilesen.
v. Niendahl, Johan, borgerskab 27. april 1753.
Catharina Maria Galey 1754.
Fribord skib, 78 kommercelæster, der i 1764
tilhørte Chr. Otzcn.
Nissen, Peter, borgerskab 19. marts 1745.
Marina 1754 og 57.
3 mästet galioth på 55 kommercelæster, der
i 1764 tilhørte Niels Thomsen.
Petersen, Marcus, borgerskab 10. april 1750.
Den ringende Jacob 1757.
Formentlig en 3 mästet galioth, der i 1764
ejedes af Marcus Petersen og havde en dræg
tighed på 63 kommercelæster.
Poulsen, Johan Ludvig, borgerskab 7. juni 1758.
Fru Christina 1754.
Galioth, 42 kommercelæster.
Raben, Michael, borgerskab 5. marts 1756.
Anna 1752 og 56.
Galioth, 50 læster.
Rolfsen, Jørgen, borgerskab 8. april 1740.
Ritter St. Jørgen 1748 og 49, se under
C. Barteisen.
Cronprinsese Louise 1752, 54 og 57.
Schade, Peter Hansen, borgerskab 15. januar
1745.
Prins Christian 1748 og 50, se under Jørgen
Beck og Knud Kanutz.
Schade, Peter Jespersen, borgerskab 21. marts
1749.
Håbet 1749 og 50, se under Jes Boysen.
Schuldt, Peter Jensen ?
Elisabeth Cathrine 1757.
Suderup, Jørgen Jensen, hvis det er Jes Jessen,
så borgerskab 20. december 1743.
Elsebeth 1749, 52 og 53.
Galioth.

Schmergel, Johan Nicolai, borgerskab 12. juni
1755.
Elsebe 1756, 51 læster.
Tornau, Henrik Nie., borgerskab 3. marts 1752.
Catharina Dorothea 1752 og 53.
Concordia 1754 og 56.
3 mästet galioth på 42 læster, ejet 1745 af
Andreas Nielsen.

Woitman eller Voetmann, Hans Christoph,
borgerskab 24. februar 1746.
Den ringende Jacob 1749, se under Marcus
Petersen.
Et navn har voldt vanskeligheder:
Festersen, Fester, borgerskab 5. april 1734.
Prudentia 1754.
Galioth, 74*/2 kommercelæster.

Listen er udarbejdet på grundlag af Slavekassens regnskaber, der findes i Rigsarkivet/ Rentekam
merarkivet I 2216 1 og 2. De yderligere oplysninger, der er tilføjet, er hentet i Morten Kamphøveners: Borgerskaber i Åbenrå, 1686-1867, hvor der kan føjes skipper til navnene, Henrich
Frees - 1742, Johan Gorrisen - 1745, Jes Hansen - 1755, Rudolph Chr. Heitmann - 1748, Marcus
Holst - 1751, Christian Jensen - 1744, Christian v. Niendahl - 1754, Peter Nissen - 1745, Johan
Nicolai Schmergel - 1756. De navne, der ikke findes hos M.K., kan være sønner, der sejler fade
rens skib. Enkelte oplysninger er indført fra Schlaikærs bog om Åbenrås skibsfart, men resultatet
er ikke helt tilfredsstillende. Der er suppleret med oplysninger fra Strømtoldregnskabet for Frede
ricia 1740-51 i Rigsarkivet.
Åbenrås andel i den slesvigske fart på Middelhavet var ikke mindre end 35,46 °/o, af den slesvig-holstenske 23,69 °/o og hele rigets 11,88 %, en særdeles smuk position for en by på ca. 3.000
indbyggere.

417

O. G. Tychsens médaillé
Af J. SLETTEBO

I 1966-68 arbejdede en gruppe særligt interesserede under ledelse af gårdejer Olav
Bonefeld, Snogbæk, med tanken om at skabe en særlig mønt- og medaillesamling
i Nordslesvig. Efter en række drøftelser enedes arbejdsgruppen med repræsentanter
for de nordslesvigske pengeinstitutter om en finansieringsordning for starten af en
sådan samling og samtidig blev der truffet aftale med bestyrelsen for Museet på
Sønderborg slot om at samlingen skulle placeres i museet. Pengeinstitutterne i
Nordslesvig betalte gennem en 5-års periode til en særlig fond, der er blevet admi
nistreret af bankdirektør G. B. Christensen, Gråsten, og der nedsattes et særligt
indkøbsudvalg med gårdejer Olav Bonefeld som formand og museets leder som
sekretær. En særlig støtte har samlingen fået fra Numismatisk Forening for Nordog Sydslesvig, både i starten, da Olav Bonefeld var formand, og i de senere år,
hvor overlærer Claus Nielsen, Sønderborg, har været foreningens formand.
Samlingen skal specielt vise mønter og medailler med tilknytning til landsdelens
historie. Det betyder, at den skal omfatte mønter, der er udstedt i Slesvig eller af
slesvigske hertuger samt mønter, der har været gyldigt betalingsmiddel i Slesvig.
Derved bliver det muligt på een gang at give samlingen et markeret lokalt sær
præg, der stemmer overens med museets øvrige indsamlingsprincipper og at give
et sammenhængende indtryk af møntvæsenets udvikling. På samme måde skal
medaillerne have en klar tilknytning til begivenheder eller personer i landsdelen.
På forhånd havde museet en pæn, men ikke særlig stor samling af mønter og
medailler. Blandt mønterne var der især tale om jordfund, bl.a. fra udgravninger
omkring Sønderborg slot, men også om samlede møntfund fra både ældre og nyere
tid. Medaillerne var især samlet omkring de slesvigske krige, hvor museets bestand
var ret omfattende. De første års køb har derfor især været koncentreret om dels
at skaffe en grundsamling af hovedmønter fra middelalderen til i dag, dels at sup
plere den allerede eksisterende bestand. Foruden købene har samlingen modtaget
værdifulde gaver fra en række sønderjyske møntsamlere.
Blandt de mange medailler, der er købt i de forløbne år, skal her en sjælden sølvmedaille fra 1813, udstedt som hyldest til sprogforskeren O. G. Tychsen fra Tønder,
gøres til genstand for nærmere omtale.
Olaus Gerhard Tychsen var født d. 14. december 1735 i Tønder. Han var søn af
en skrædder og underofficer, altså fra en ikke særlig velstående familie. I Tønder
voksede han op og her fik han sin første skolegang. Han uddannedes videre som
den tids lærde meget alsidigt i filosofi, theologi og sprog, og selvom han blev pro
fessor i sprogvidenskab, fastholdt han sin alsidighed. Efter sin disputats knyttedes
han 1760 som lærer til universitetet i Bützow i Mecklenborg for 3 år senere i 1763
at overtage et professorat i nær-orientalske sprog. Herfra flyttede han 1789 til det
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noget større universitet i Rostock, hvor han foruden at overtage professoratet blev
bibliotekar med ansvar for den hebræiske bogsamling. Snart efter blev han desuden
museumsforstander i Rostock. Her arbejdede han især med opbygning af en græsk
og ægyptisk samling og - hvilket vistnok havde hans største interesse - af en
møntsamling. Han udgav i 1793 en oversigt over universitetsbibliotekets og mu
seets historie.
O. G. Tychsen opnåede en videnskabelig berømmelse langt udenfor Mecklenborg. I årene efter ansættelsen i Rostock blev han medlem af en lang række viden
skabelige akademier og selskaber, bl.a. videnskabsakademierne i Uppsala (1791)
og Stockholm (1793), i Berlin (1803) og München (1813), af Kgl. dansk Viden
skabernes Selskab i København (1798), og af de videnskabelige selskaber i Veletri
(1792) og Padua (1796). Han var også en flittig forfatter, der fik udgivet adskillige
lærde bøger og afhandlinger i videnskabelige tidsskrifter, bl.a. om fønikernes sprog,
om den jødiske lovgivning, specielt moselovene, om arabiske mønter og om nær
orientalsk litteratur, ligesom han var medarbejder ved et stort værk med bibelkom
mentarer.
Universiteterne i Bützow og Rostock hørte under hertugdømmet Mecklenburg.
Hertug siden 1795 var hertug Friedrich Franz I, f. 1756, d. 1837. Han interesserede
sig bl.a. for universiteternes trivsel og nyorganiserede således totalt Rostocks uni
versitet. Det var ved dettes nyindvielse 1789, professor O. G. Tychsen flyttede til
Rostock. Om hertugen selv har haft indflydelse på dette skifte, vides ikke, men
han har åbenbart interesseret sig for Tychsen, som han snart efter udnævnte til
hertugelig hofråd og senere - i 1803 - til kancelliråd.
Hertug Friedrich Franz interesserede sig øjensynlig også for mønter og ikke
mindst medailler. Han anlagde selv en møntsamling, der videreførtes af sønnen
prins Paul. Fra denne samling fik, ved den nedenfor omtalte fest i anledning af
Tychsens 50-års professor-jubilæum, denne foræret 5 sjældne asiatiske sølvmøn
ter. Hertugen fik også udført en række medailler. Da han d. 24. april 1785 tiltrådte
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som hertug, lod han udgive en mindemedaille herom i guld og sølv og ved sit
regeringsjubilæum i 1835 fik han præget en médaillé, der blev udsendt både i guld,
sølv og bronze. Han lod flere gange præge forskellige fortjenstmedailler og en sær
lig médaillé for videnskab og kunst. Ved nyordningen af det gamle Rostock-universitet i 1789 lod han lave en sølv-medaille, stukket af medaillør Hein i Strelitz. Det
var derfor ikke mærkeligt, at han lod præge en hyldestmedaille til O. G. Tychsen,
da denne lærde i 1813 fejrede sit 5O-års professor-jubilæum, 79 år gammel. (Fig. 1
og 2).
Det er denne médaillé, museet har erhvervet et eksemplar af. Det er et eksemplar
i sølv, 46 mm i diameter, udført af medaillør Abraham Aaron i Schwerin på her
tugens bekostning. Forsiden (fig. 1) har langs randen udstederens navn: »Fredericus
Franciscus Dux Megapolitanus« og i midten på latin en tilegnelse til modtageren
»Olavus Gerhardo Tychsen« i anledning af hans berømmelige indsats i et halvt
århundrede på universiteterne i Butzow og Rostock. På medaillens bagside (fig. 2)
ses en ørkenstrækning med en stor dadelpalme. I ørkensandet ses tre korte rækker
skrifttegn med hebraisk, rabbinsk-jødiske og kufiske tegn som erindring om de
sprog og indskrifter, Tychsen især havde forsket i. Medaillen blev udført i ét ek
semplar i guld, i et meget beskedent antal i sølv og slet ikke i bronze. Guldeksem
plaret havde i 1813 guld for 15 ducaters værdi, mens sølveksemplarerne indeholdt
for 2 rigsdaler sølv. Det er altså en ganske fin og sjælden médaillé, museet har sik
ret sig.
Tychsen vidste intet på forhånd om denne æresmedaille, selvom han nok iøvrigt
har været optaget af forberedelser til sin store festdag. Denne dags forløb kendes
nøje:
Tidligt om morgenen fik han overrakt et universitets-festskrift, forfattet af rek
tor, professor Husche om en klassisk vase med græsk indskrift. Derefter mødte
dekanerne for de teologiske og juridiske fakulteter med æresdoktor-diplomer og
dernæst kom hans nærmeste kollega, professor A. Th. Hartmann, med endnu et
festskrift og prins Pauls kammertjener overrakte de førnævnte 5 asiatiske mønter.
Derpå holdt jubilaren almindelig modtagelse, hvor byens magistrat, kolleger og
venner mødte op. I referatet tilføjes: »Selv damer opmuntrede den værdige gamle
med kostelige gaver.« Til slut aflagde arveprinsen (hertugens ældste søn) sammen
med prins Paul og den kgl. preussiske minister, grev Grote, besøg. Ved den følgen
de middag var det så, Tychsen fik overrakt guldmedaillen med ledsagende skrivelse,
»som han meget bevæget forsigtigt kyssede.« Det oplystes samtidig, at der var
lavet et sølveksemplar til hver af Rostock universitetets professorer og et ekstra til
akademiets møntkabinet. Samtidig udnævntes Tychsen til vicekansler ved univer
sitetet. Om aftenen hyldede studenterne ham med musik og fakkeltog.
O. G. Tychsen levede endnu et par år efter dette sjældne jubilæum. Han døde
30. december 1815 i Rostock. Hans efterfølger, den ovennævnte professor A. Th.
Hartmann, gik i gang med at ordne Tychsens efterladte brevsamlinger, notater og
påbegyndte afhandlinger. Han fik udgivet en mindre del af Tychsens videnskabe
lige breve og i 1819-20 udgav han som et mindeskrift et stort udvalg af Tychsens
vigtigste sproglige afhandlinger i flere bind. Da var tiden imidlertid ved at løbe fra
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mange af Tychsens teorier og da Hartmann i 1823 udgav et tillæg, benyttede han
lejligheden til i sine kommentarer at tage kraftigt afstand fra mange af de resul
tater, hans afdøde forgænger var kommet til.
Men selvom teorierne er forladte, er dog tilbage som synligt minde om sprogfor
skeren fra Tønder den lille sølvmedaille i møntsamlingen på Sønderborg Slot.
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»Lanterne, lanterne«
Lanterneoptog i dette århundrede, især på Aabenraa-egnen.
Af INGE ADRIANSEN

Lanterne, lanterne
Nu lyser aftenens stjerne
på den lille by
på den lille by
så lyser og min lygte ny

Nu vil jeg rundt den svinge
og lyset med mig bringe
ad gade op
og gade ned
så alle kan min lygte se.

Lantemesang, fordansket af Holger Jacobsen, Aabenraa ca. 1950.

Syngende børn, der vandrer gade op og gade ned med tændte papirlygter i de mør
ke, men dog lune aftener i september kan man i dag se en del steder i Sønderjyl
land, såvel nord som syd for grænsen. Denne skik kendes tilbage til slutningen af
forrige århundrede men har sikkert været praktiseret meget længere. Der findes
kun ret få skriftlige oplysninger om skikken. Ordet lanternesang nævnes ikke i
Ordbog over det danske Sprog, og det findes heller ikke i H. F. Feilbergs jydske ord
bog. Derimod er det medtaget i O. Mensings Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch
og det er da også i den tyske og plattyske litteratur vi kan finde oplysninger om
skikken. [1] I det øvrige Danmark kendes lanterneoptog med tilhørende sange ikke,
og det samme synes at gælde Sverige. [2] Hvornår skikken er nået til Sønderjyl
land sydfra, kan der kun gisnes om. Denne artikel vil blot forsøge at give en over
sigt over lanterneskikkens udvikling i Nordslesvig siden århundredskiftet med
hovedvægten lagt på Aabenraa. [3]
Omkring år 1900 var der i Aabenraa lanterneoptog i de fleste gader i begyndel
sen af september måned. Optogene blev organiserede af børnene selv, ofte helt uden
voksen indblanding. Børnene deltog i lanterneoptogene fra de var 4-5 år og indtil
14 års alderen. De skulle være store nok til at gå forsigtigt med den tændte papirs
lygte, og efter konfirmationen blev lanterneoptog anset for at være en barnlig for
nøjelse. Der deltog både drenge og piger. I nogle kvarterer gik de sammen, og andre
steder dannede drenge og piger hver deres optog. Deltagerne var ikke pyntede, ud
over at pigerne måske havde fået håret børstet eller et rent forklæde på. Lanterner
kunne købes eller de kunne fremstilles af de forhåndenværende materialer. Fhv.
kommunaldirektør J. Christensen, Aabenraa havde en særlig flot lanterne, fremstil
let af røde cellofan-kaffeposer, som blev hentet hos en onkel i kaffebranchen. Den
røde lanterne anbragtes på et kosteskaft og lyste kraftigt. Under første verdenskrig
blev det svært at skaffe papir til lanterner og det var umuligt at købe dem i de sidste
krigsår. Men de fleste børn fandt på at klare sig med avispapir, hvori der blev skå422

Fig. 1. Julius Fürst: »Laterne, Laterne«. Maleri. Foto Flensborg Museum.
ret huller. Papiret kunne klæbes nødtørftigt sammen med melklister - hvis hus
moderen ellers tillod, at noget af den sparsomme meltildeling blev anvendt på denne
måde.
Lanterner kunne også laves af udhulede græskar og roer. Heri kunne der skæres
huller, sol og månetegn, eller man kunne lave øjne, næse og mund. Lygterne kunne
bæres i ståltråd og evt. hænges op på en stang. Roelygter kendes mange steder i
Danmark, men det er kun i Sønderjylland at vi hidtil har fundet eksempler på, at
børn gik syngende i optog med roelygteme. Det er ikke kun på landet, at der blev
lavet roelygter. I Sønderborg hentede drenge fra Jomfrustien i 1920'erne kålrabi
på marker udenfor byen og konkurrerede om, hvem der kunne skære de flotteste
lygter ud.
Det kunne variere fra år til år, hvilken aften man skulle begynde med at gå i
lanterneoptog, og ligeledes kunne det svinge op til en halv snes dage mellem de
enkelte kvarterer i samme by. »Det kom altid som en nysen - nu skulle vi ud at
gå med lanterner, og ligeså pludselig hørte det op igen. Måske blev det koldt eller
det blæste, og det var jo farligt at gå i blæst med lygterne.« [4]
Sangene blev ikke lært fra de voksne, men blev overført fra barn til barn. Man
sang de samme sange op til en halv snes gange på en aften, og de kunne hurtigt
læres. Der findes utallige varianter af lanternesange på tysk, men en bestemt sang
fremhæves som lanternesangen af mange ældre aabenraaere. Samme sang har været
anvendt i Sønderborg og Tønder, men med små variationer. Denne sang benyttes
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endnu i næsten alle tyske børnehaver i Nordslesvig sammen med et par andre
sange:

Laterne, Laterne
Sonne, Mond und Sterne
Brenne aus mein Licht
Brenne aus mein Licht
Aber meine liebe Laterne nicht

Von Hamburg gehts nach Bremen
da braucht man sich nicht zu schämen
da gehn die Leute aus und ein
mit ihren Laternen gross und klein.
Hvis to flokke børn med lanterner mødtes, gled man blot stille forbi hverandre, en
hver passede sit og ingen forsøgte at tage opmærksomheden. Når man ikke sang,
rådede der tavshed i gruppen. Det krævede opmærksomhed at passe lygten og der
blev ikke pjanket.
Fysioterapeut Anne-Helene Michelsen har gennem sin opvækst på Jacob Michel
sens gård i Kolstrup i udkanten af Aaabenraa oplevet mange lanterneoptog i sin
barndom i 1920'erne. »Det var i grunden en meget smuk og enkel skik. Den ad
ministreredes helt og fuldt af børnene. Vi fandt selv på, når vi ville gå. Så kunne
mor hjælpe med at finde en papirlygte frem, eller vi tjente de få ører, en ny koste
de. Vi fik ingen gaver, ingen belønning i form af slik bagefter. Vi gik bare - ikke
for de voksne, men for os selv, fordi det var stemningsfuldt. Bagefter kom vi i seng,
og så var den potte ude.« [5]
I Egemsund var lanterne-optoget organiseret af voksne allerede i begyndelsen
af 1900-årene. Her startede det fra Matzens teglværk, og både arbejderbørn og
teglværksejerbørn deltog i den såkaldte »Laternelaufen« i slutningen af september
måned. Der var ingen skel mellem dansk- og tysksindede teglværksejere i denne
sag. Til arbejderbømene fra barakbygninger og »Folkehuset« købte teglværksejer
Matzen papirlygter i Flensborg og uddelte disse sammen med lys. Optoget startede
fra Matzen's teglværk ned gennem alle teglværkerne. I Egernsund fandt der - så
vidt det i dag erindres - ikke lanterneoptog sted gennem selve byen oppe ved
kirken. Det skete kun gennem teglværkerne, og de deltagende børn var gennem
deres forældre knyttet til teglindustrien. [6]
I både Aabenraa, Sønderborg og Tønder blev der sunget på tysk ved lanterne
optog i 1920'erne og -30'erne, også selvom børnene kom fra bevidst danske hjem.
Selvom de fleste danske forældre fandt det naturligt, at deres børn sang tyske lan
ternesange, kendes dog et enkelt eksempel på det modsatte. Redaktør A. Svensson
og hustru var meget aktivt dansksindede og gav i årene før 1. verdenskrig Sønder
borgs dengang noget vigende danskhed en saltvandsindsprøjtning. Under første
verdenskrig flyttede familien til Flensborg, hvor redaktør Svensson lå i garnison.
Hans børn deltog i lantemeoptog, men fru Svensson omformede den tyske lan424

Fig.

2. Papirlygte anvendt i Nystaden i
Sønderborg ca. 1940. Foto H. Lind.

Fig. 3. Papirlygte udleveret i den tyske bør
nehave i Sønderborg i 1950-erne.
Foto H. Lind.

ternesang, så den kunne synges på dansk. »Vore forældre ville ikke formene os den
fornøjelse at gå med lanterner, men på den anden side ville de heller ikke have os
til at gå rundt i gaden og synge på tysk.« [7]
I Sønderborg kendtes ikke danske lanternesange i 1936, da den daværende kron
prinsesse Ingrid aflagde besøg i børnehaven ved Kirketorvet. Her var der dengang
både en dansk og en tysk afdeling. Børnehavelederen bestemte, at børnene skulle
lave et lanterneoptog for kronprinsessen, men fandt at det ville give et forkert ind
tryk hvis der kun blev sunget på tysk. Fra en dansk børnehave i Sydslesvig frem
skaffedes derfor en dansk tekst, som anvendtes ved besøget, hvor der iøvrigt blev
overrakt lanterner til kronprinsessen. [8]
Tilsyneladende er denne sang ikke nået videre ud i byen. Her gik børnene først
over til overvejende danske lantemesange under besættelsen. I et læserbrev i Jydske
Tidende blev der påpeget det uheldige i, at børn af dansksindede forældre gik om
kring og sang tyske sange. Dette læserbrev førte til, at der i avisen i den følgende
tid blev offentliggjort flere danske gendigtninger, som efterhånden vandt ind
pas. [9] Om det samme er sket i de andre sønderjyske byer har endnu ikke kunnet
spores.
I Aabenraa tog Set. Georgsgildet traditionen med lanterneoptog op efter 2. ver
denskrig og organiserede et stort fællesoptog gennem byen hvert år i begyndelsen
af september. Samtidig blev der lavet en række danske gendigtninger af tyske lan425

ternesange. Blandt disse gendigtninger er daværende folkeregisterfører, nu mu
seumsleder Holger Jacobsens en af de bedste. En forespørgsel rundt til Set. Georgs
Gildesbrødre har ikke kunnet klarlægge, hvem der tog initiativet til at videreføre
skikken i organiseret form. Flere har påpeget, at de selv havde deltaget i »Laterne
laufen« som børn, og at skikken var ved at dø ud i slutningen af 1940'erne. Set.
Georgs Gildet organiserede lanterne-optog indtil begyndelsen af 1960'erne. Siden
da har fritidsklubben, Ungdomsborgen videreført skikken som et indslag i den år
lige bazar. Hvert år første fredag i oktober udgår et lantemeoptog fra Ungdoms
borgen. Der deltager gerne et par hundrede børn. Ruten går sædvanligvis op ad
Strøget. Lanternerne indkøbes af Ungdomsborgen og uddeles til låns til børnene;
en del medbringer dog egne lanterner. Deltagerne spænder aldersmæssigt fra ca.
4-14 år; men der er mange børn under den skolepligtige alder, og derfor ser man
i optoget mange forældre, som hjælper med pasningen af de ikke helt ufarlige
papirlygter.
Udover dette store organiserede lanterneoptog kan Aabenraa byde på flere andre.
De tyske børnehaver i Set. Jørgensgård, på Dronning Margrethesvej og i Løjt arran
gerer alle lanterneoptog i slutningen af september. I børnehaven i Jørgensgård
kommer børnene med forældre og søskende i børnehaven ved 18,30-tiden. Børnene
får her udleveret lanterner og går en tur på ca. V2 time i kvarteret omkring Jørgens
gård. Der synges en række tyske lanterne-sange, hvoraf de 3—4 er fælles for de
nævnte børnehaver:
»Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne«
»Ich geh' mit meiner Laterne«
»Bummellaterne, Licht ist aus«

Disse sange suppleres med nyindøvede sange, som veksler fra år til år. Børne
haveleder Inken Hilbrecht i den tyske børnehave i Løjt oplyser, at hun på det tyske
seminarium, hvor hun studerede, har beskæftiget sig med lanterne-optog. Ingen
af de adspurgte danske børnehaver i Aabenraa har svaret ja til, at de organiserer
lanterneoptog i dag; muligvis skyldes dette, at Ungdomsborgen har overtaget ini
tiativet. Derimod lever lanterneoptog i bedste velgående i de danske børnehaver i
Flensborg. En skriftlig forespørgsel til byens danske børnehaver har givet 10 be
svarelser, som alle bekræftede, at man organiserer lanterneoptog. I enkelte børne
haver var skikken dog af nyere dato og taget op i forbindelse med lederskifte. Dette
gælder f.eks. i Chr. Paulsens børnehave. Andre steder som Engelsby børnehave har
man haft lantemeoptog siden børnehavens start for 26 år siden.
Man synger overalt på dansk, og sangene er hovedsageligt digtet af lokale børne
haveledere, og de suppleres efter behov. Blandt de almindeligste sange er disse:

Lanterne, lanterne
nu lyser aftenens stjerne
i den mørke by, i den mørke by
hvor man ej kan se at gå
lyser vore lamper små
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N.V.Dorph: »Sommeraften. På vej til festpladsen«. Maleri
1893. Haderslev Museum.
Nu er somren omme
Snart vil vinteren komme
Fide bum, bum, bum
Fide gum, gum, gum
- hvor man ej kan se at gå
lyser vore lamper små

Det er her forsøgt at følge lantemeoptog fra århundredskiftet og frem til i dag.
Hvad skikken oprindeligt kan være udsprunget af, kan vi ikke se, da det indsam
lede materiale er fra dette århundrede. O. Mensing nævner i Schleswig-Holsteini-
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sches Wörterbuch, at lanterneoptog har forbindelse med Mortensaften og skal være
en hyldest til Martin af Tours. Om det er den rigtige forklaring, kan ikke afgøres
her; men det skal påpeges, at de fleste meddelere fremhæver de lune septemberaftener som den rette tid til at gå med lanterner. »Det måtte ikke være for mørkt
for de mindre børn og det måtte heller ikke blæse for meget af hensyn til den
tændte lygte.« [10] På den anden side krævede lygterne et vist tusmørke for at vir
ke rigtigt, derfor har lanterneoptog næppe fundet sted før sidste halvdel af august.
Mange af meddelerne har nævnt, at de opfattede lanterneoptog som en lejlighed til
endnu engang at nyde de lune aftener før sommeren helt var omme eller som én
direkte siger »vi ligesom forsøgte at jage det begyndende efterårsmørke bort.« [11]
Prof. Ernst Grohe stiller sig meget tvivlende overfor lanterneskikkenes forbin
delse med Mortensaften og fremhæver, at lanterne-optog kun kendes i Nordtysk
land, fremfor alt i kystbyerne samt Slesvig-Holsten og i Mecklenburg. Grohe anser
skikken for at være næppe meget mere end 150 år gammel. Fra Bremen kendes en
senatsforordning fra 1809 som forbyder »Erleuchtung der Gassen durch Knaben«,
på grund af brandfare. Forordningen offentliggjordes 28. august og heri synes at
ligge en bekræftelse på, at den har skullet gælde lanterneoptog. Et af de tidligste
bekræftelser på lanterneoptog i Slesvig-Holsten må iøvrigt være Theodor Storms
digt fra 1866, som begynder således:
Laterne, Laterne
Sonne Mond und Sterne
Die doch sonst am Himmel stehn
Lassen heut sich rimmer sehn ....

Det er ikke nogen særlig dristig antagelse at gå ud fra, at Storm har hentet inspi
ration i en af ham kendt børnesang.
I tiden fra århundredskiftet og til i dag har lanterneoptog ændret karakter fra at
være noget, som børnene i de fleste tilfælde aftalte og selv udførte til at være en
skik, som i hovedsagen varetages af børnehaver, fritidsklubber og evt. foreninger.
Samtidig har lanterneoptog i de seneste år vakt en ny interesse, både i og udenfor
Sønderjylland.
I Broager kommune arrangerede Turistforeningen i år for første gang lanterne
optog gennem byen med det frivillige brandværns orkester i spidsen og med mange
voksne deltagere. Baggrunden var, at Turistforeningens bestyrelse havde indkøbt
nogle hundrede lanterner til en sommerfest et par år tidligere og nu gerne ville have
lanterne anvendt igen. [12] Dette år (1976) deltog særligt mange børn fra Aaben
raa i Ungdomsborgens lanterneoptog; og i Sydslesvigs danske børnehaver har
skikken bredt sig i de seneste år.
I Nordjylland har en skoleleder fra Sydslesvig taget skikken op på en friskole
der. Fra børnehaver i det storkøbenhavnske område har Museet på Sønderborg Slot
fået henvendelse vedr. oplysninger om lanterneskikke og sange. Børnehavepæda
gogerne mente at lanterneoptog måtte være en form for hyldest til den store græs
karmand, som de kendte fra den amerikanske tegneserie »Radiserne«. I begge til
fælde ville pædagogerne gerne bringe nye »traditioner« til de såkaldte kulturløse
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københavnske omegnskommuner. Det har ikke været muligt at følge disse henven
delser op for at se, om der virkeligt er opstået lanterneoptog på Sjælland. Men dan
skerne har jo vist en forbløffende villighed til at tage nye skikke op, jvf. de svenske
Lucia-optog, der har bredt sig til de mindste landsbysamfund, og julekrybber, som
netop i disse år er en stor salgsvare. Muligvis vil lanterneoptog med tilhørende
sange følge dette mønster. Jeg spår derfor Holger Jacobsens gendigtning en lang
levetid.

Min hjerteligste tak til alle, der har medvirket i undersøgelsen, både børnehave
ledere og privatpersoner. Supplerende oplysninger modtages med glæde og kan
indsendes til Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg.
Henvisninger:
1. Lanternesange nævnes heller ikke i A. og M. Bjerrum: Ordbog over Fjoldemålet 1974, men
findes som aim. opslagsord i det tyske konversationsleksikon Brockhaus (bind 11, 1971).
2. Folkminnesarkivet i Stockholm har ingen oplysninger om lanterneoptog med tilhørende sange
på svensk område. Prof. Mats Rehnberg, der bl.a. har arbejdet specielt med lysskikke, kender
heller ikke skikken fra svensk område (jvf. brev fra Folkminnesarkivet).
Dansk Folkemindesamling i København har ingen oplysninger om lanterne-skikke bortset fra
et endnu uregistreret bånd, hvor en kone bosat på Agersø, men født på Als nævner skikken
fra sin barndom i Asserballe.
3. Artiklen bygger på en igangværende undersøgelse, der har omfattet interviews med ældre og
yngre borgere i Aabenraa og Sønderborg, samt en skriftlig henvendelse til samtlige danske
og tyske børnehaver i Aabenraa samt udvalgte børnehaver andre steder i Nordslesvig og samt
lige danske børnehaver i Flensborg.
4. Ovennævnte undersøgelse om lanterneoptog, optegnelse nr. B 22.
5. Optegnelse nr. B5
6. Optegnelse nr. B 6
7. Optegnelse nr. B 27
Fra Kari Svenssons vers lød således:
Lanterne, lanterne
med dig jeg går så gerne
leger sødt med lille bror
sover pænt hos far og mor
Lanterne, lanterne
8. Optegnelse nr. B 14
9. Optegnelse nr. B 25
10. Optegnelse nr. B 26
11. Optegnelse nr. B 25
12. Optegnelse nr. B 15
Kilder:
Trykte kilder:
F. M. Bøhme: Deutsches Kinderlied und Kinderspiel, Leipzig 1924.
E. Grohe: Laterne, Laterne. Jahrbuch für bremische, niedersächsische Volskunde 1957.
O. Mensing: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch.
Moderspraak: Plattdeutsche Monatschrift, Jahrgang 6.
Die Heimat, bind 20-21, 1910. Die Heimat, bind 24, 1914.
Utrykte kilder:
Museet på Sønderborg Slot, optegnelser vedr. lanterne-optog nr. 1-27.
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Fig. 1. Bageriet i Hjerpsted, opført 1900 for 4.000 Mark af bygmester Anders Clausen,
Harris (»gale Anders«). Umiddelbart forventer man ikke netop i dette hus at finde en
betydelig kulturhistorisk samling. I forgrunden to af de karakteristiske ledstolper fra om
rådet mellem Højer og Ballum med teksten: Hår du gaar ud og ind Haf Gud og Himlen
i Dit Sind - Gak Vandringsman Paa Herrens Vey, Forhal det ey, See Tiimeglasset helder.
En tredie af disse sandstenssteler er anbragt ved indgangen til haven og med inscription:
Ao 1772 TYGE JENSSEN MÆRSCH - LEENA MARIA MÆRSCH. Fra Jørgen Jensens
gård i Ballum.

Den Brodersenske samling
i Hjerpsted
AF SIGURD SCHOUBYE

Gennem et par menneskealdre har familien Brodersen i Hjerpsted spillet en central
rolle som formidlere af den folkekunst der indtil 2. verdenskrig så markant præ
gede det vestslesvigske område fra Ejdersted til Ribe. Det er velkendt at de mange
museumsdannelser, der finder sted i 1800-årenes sidste fjerdedel, nøje hænger
sammen med den senromantiske antikvariatiske interesse der præger den omstridte
stilblandingsperiode, samtidig med at privatsamlinger af gammelt kulturgods kom
mer til at danne grundstammen i en række af disse museer.
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Fig. 2. Bagermester og billedskærer Carl Brodersen (II), Hjerpsted. Fot. Hans Hoffmann,
Husum, 1976.

I den nu danske del af Vestslesvig var der før 1920 ejendommeligt nok ingen
samlinger af betydning blandt private (undtagelser var den mærkelige handels
mand K. K. Adsersen i Lydersholm og kredslæge Horn i Tønder); lad så forkla
ringen være, at miljeuerne var så forholdvis intakte at det var overflødigt at samle.
Først efter 1920 ændredes dette forhold, og det blev da også en samler, apoteker
Peter Toft i Tønder, som blev førstekraften ved det første vestslesvigske museum
i Tønder.
Men inden dette skete var en samling i den afsides liggende landsby, Hjerpsted mellem Højer og Ballum - under opbygning, en samling der i mange henseender
kom til at præge museet i Tønder, og siden er blevet et yndet udflugtsmål for for
skere, samlere og foreninger.
Først i året 1900 kommer familien Brodersen til Hjerpsted. I tiden o. 1845 grund
lagde Peter L. Brodersen (I) et bageri i Visby. Han kom fra Bredebro. De tre søn
ner, Niels, Broder og Carl blev alle uddannede som bagere uden at nogen af dem
havde lyst til jobbet. Den ældste, Niels, overtog bageriet i Visby, men døde ung.
Den anden blev bager i Skast og den tredje Carl (I) (1852-1928) udvandrede til
Amerika for at undgå tysk militærtjeneste.
I 1876 vendte han hjem igen for at overtage Broders bageri i Skast, mens denne
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Fig. 3. Bagermester og billedskærer Peter L. Brodersen. Maleri af

O.

Lyngbo, 1938.

i mellemtiden havde erhvervet den ved siden af bageriet liggende kro. Broder Bro
dersen blev siden indehaver af jernbanehotellet i Bredebro som han besad resten
af sit liv. Carl Brodersen fortsatte med bageriet i Skast til 1896, da han foretrak
at blive landmand. Han erhverver Lille Skastgård som han beholder til 1911, hvor
efter han i sin bedste alder slår sig ned som pensionist i Rødekro.
Af de otte børn i dette hjem var Peter L. Brodersen (II) (Fig. 3) den ældste, født
7. december 1876 i Skast. Den yngste af brødrene lever endnu i Rødekro.
Som bager uddannedes Peter L. Brodersen i Tønder med henblik på at han
skulle fortsætte det hjemlige bageri, men med lige så liden lyst til jobbet som fade
ren og onklerne havde. Allerede som dreng interesserede det ham at skære, det før
ste han her frembragte var masker udskåret i kålrabier! En pastor Christiansen
i Skast gav undervisning i husflid, og her deltog han med stor iver, så han tidligt
i træ kunne gengive bibelske scenerier.
Som 14-årig skal han ifølge meddelelse fra sønnen Carl have fremstillet sit
første »nyrenæssance«-skab med bibelske billeder og til en vis grad have impo
neret den meget nøgterne far, der ikke mente der var meget at investere i disse
kunstfærdigheder. Grunden var nu mindre selve produktet end den omstændighed,
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Fig. 4. Dagligstuen mod syd. Bordet erhvervet i Haderslev. De 4 stole skåret af Peter L.
Brodersen under 1. verdenskrig - Dobbelt standur med spilleværk. Kassen skåret af P.L.B.
af træ fra hegnspæle. På den fjernede bagskive urmagerens navn: Peter Lorenzen, Emmerlev. - Til højre et af to stolpeskabe med bibelsk billede af P.L.B. (Uddrivelsen af Pa
radis. 1924). 1 den oplukkede skuffe den bekendte samling af hovedvandsæg. - På væggen
Delfter-fajance og mindre flisebilleder.

at en entreprenør og maskinhandler der netop på den tid arbejdede med et vejanlæg
på egnen, afkøbte drengen skabet for noget så formidabelt som en græsslåmaskine
- egnens første - til en værdi af 700 mark.
Den navnkundige Heinrich Sauermann, lederen af Kunstgewerbeschule i Flens
borg, kom meget i området der dengang stadig var rigt på udskårne renæssanceog barokmøbler (hvoraf mange som bekendt kom til museet i Flensborg). Han ani
merede faderen til at sende sønnen, hvis første arbejder han havde set, til Flens
borg, så han kunne få en virkelig uddannelse som billedskærer - det var netop på
den tid Emil Nolde var der - men faderen så ingen fremtidsmuligheder i det, og
derfor måtte han blive hjemme og klare sig helt som autodidakt resten af sit lev
ned.
Efter at faderen havde afhændet bageriet (1896) arbejdede han i sit fag i Ballum.
Her traf han sin senere hustru, Madsine Hansen, datter på gården Damgård i Rejsby/Ballum (1880-1956), og 1900 blev de gift og fik bygget bageri på en land
ejendom af faderens i Hjerpsted (fig. 1).
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Fig. 5. Spisestuen mod syd. 4 kopier af de sk. »Ballumstole« af P.L.B. - Skænkskabet i
baggrunden indeholder bestanddele af et originalskab fra Rømø O.1580. - Bordet origi
nalt. Fra Kærgård. - Urene hollandsk og engelsk. Småfigurerne på bordet th af Jes Lind.

Først i Hjerpsted tog det virkelig fart med billedskæreriet. I overensstemmelse
med epokens eklekticisme (berømt blev f.eks. Sauermanns såkaldte »Pariserværelse«, hædret med guldmedalje på verdensudstillingen i Paris 1900 og herhjemme
nyrenæssance-møblerne fra C. B. Hansens værksted) fremstillede P. B. skriveborde,
skabe, kister, urkasser osv. med træskæringer. Til en begyndelse handlede han sig
blot til rug for sin forretning med omegnens bønder, men siden opdagede han at
der var penge at tjene ved at restaurere gamle møbler på egnen. Og vigtig for ham
blev kontakten med antikvitetshandlere fra Flensborg og omegn som animerede
ham til at interessere sig for originale gamle møbler.
En særlig betydning fik bekendt- og venskabet med den særprægede almue
kunstner Jes Lind fra Øster Abling i Roager. Brodersen må have truffet ham al
lerede som dreng i Skast-tiden, for et af hans tidligste arbejder, Goethestatuetten
(fig. 9), skåret af ham, da han var 14 år gi., er en kopi af et tilsvarende arbejde
af Jes Lind.
Linds stærkt religiøse holdning - han skar kun, når Gud førte hans hånd - vakte
også Brodersens sans for fortrinsvis at arbejde med bibelske motiver. Således hæn
ger der i Skast kirke et af Brodersens o. 1893/94 skåret relief med motivet »Lader
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Fig. 6. Stue mod nord. Bordet kopi efter bord fra Ballum. - 10 »Ballumstole« (samtidige
med 12 på Schackenborg) - Renæssancekiste fra Niels Dues gård i S. Sejerslev. - På
væggen ornamentfliser. - Oven på bagerovnen jydepotter. - På kisten manglebrætter,
messing- og jernsager.

de små børn komme til mig«, formentlig hans tidligste religiøse billede.
Lind leverede i tiden mellem 1878 og 1921 krucifikser til kirkerne i Roager,
Vodder, Arrild, Rejsby, Hoptrup, 0. Linnet og Hygum, ligesom der i Svenstrup
kirke på Als er et krucifiks og en 3-4 relieffer, bl.a. Barnemordet i Bethlehem, af
hvilket også P. B. har fremstillet en kopi (fig. 14). Lind er Thorvaldsen-inspireret.
Til trods for, at Lind var 35 år ældre end Brodersen, kom de sammen til Linds
død o. 1924. Med en tredje af egnens billedskærere, Hans Hansen i Skærbæk (Min
detavle over faldne i krigen 1914/18 i renæssancestil i Vodder kirke og i Agerskov
kirke) omgikkes de begge. Hans Hansen, som var en stor bygmester på egnen, var
særlig dygtig til at skære dyr. En udmærket Isted-løve, der i mange år stod på apo
teket i Skærbæk, ejes nu af sønnen, modelarkitekt Peter V. Hansen i København.
Om forholdet mellem Lind og Brodersen fortæller Carl Brodersen bl.a.:
»Jes Lind arbejdede ustandseligt, men han var meget forskellig i sin kvalitet. Når
han var i stemning, lavede han et godt stykke arbejde. Min far og han var perle
venner, og jeg glemmer aldrig løven (en Istedløve af Jes Lind der er i familien
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Fig. 7. Fra det gi. bageri. Natstolen fra Ballum (?). - Bordet fra Rømø. - Vægten en gave
til P.L.B. fra Ribe, anvendt i bageriet. - På væggen hollandske vægfliser fra 1700- og
1800-årene. - Fliserne (Ølandsklinkerne) på gulvet fra A.P. Lunds gård i RejsbyIBallum.

Brodersens besiddelse). Den skulle greven på Schackenborg have haft. Han var
meget på Schackenborg hos den nuværende greves bedstefar, som var meget in
teresseret i hans arbejder, hvad sønnen mærkeligt nok ikke var. Da han skulle
aflevere løven, var han over 80 år gi., og da han kom ind til Davidsen (godsin
spektøren), sagde denne: Ved du hvad Jes, det er ved at blive til kludreri, dit arbej
de, hvortil Lind svarede: Det skal du bare ikke bryde dig om, bitte dreng. Så tager
jeg »æ kram« med. - Og så gik han fra Møgeltønder af og herop til min far for
at fortælle ham den historie. - Ved du hvad, Jes, det interesserer mig ikke så meget,
hvad du fortæller der. Sig mig hvad du skal have for den. - 25 kr. - Da kan det
ikke betale sig at tigge greven om 25 kr., for dem vil jeg give dig med det samme!
Den skal stå og vidne om din alder. -« 3 uger efter døde Jes Lind.
Allerede i 1902 udførte P. B. til kirken i Hjerpsted et korsfæstelsesrelief til alter-
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Fig. 8. Linnedskab med den schackske lilje
som topstykke og fem fyldinger med bibel
ske motiver. H. 220 cm. Fremstillet af P.L.B.
allerede 1907.

tavlens midterskab. Tilfreds med det var han ikke, og først da hans store altertav
le til kirken opsattes i 1946, skiftedes det ud. I 1906 skar han til Hjerpsted et malet
relief: Kristus banker på døren og 12 år senere en mindetavle over de faldne i ver
denskrigen. 1921 fulgte en tilsvarende mindetavle til kirken i Skast.

Fig. 9. Statuette af Goethe. H. 31 cm. Skåret efter
lignende statuette af Jes Lind O.1890, da P.L.B. var
14 år gi.
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Pig. 10. To-dørs barokskab med
fyldinger og pilastre efter en
standkiste på Bombiill-gård ved
Niebüll. Br. 141 cm. 0.1927.

Inden 1920 og Genforeningen havde P. B. tilvejebragt en betydelig samling af
antikke møbler, efter sønnens udsagn betydelig bedre ting end der befinder sig i
samlingen i dag. Det var navnlig den ret kendte antikvitetshandler Lars Møller
i Bredgade der købte op hos Brodersen og satte ham igang med indsamling på
egnen. Men det faldt angiveligt altid Brodersen svært at sælge af sine ting, hvad
enten det var hans egne arbejder eller indsamlede antikviteter. Da sønnen kom ind
i billedet, cyklede de fra gård til gård for at købe gamle kister op for at få træ til
nye, men tilsidst slap også det op. P. B. havde dengang før 1. verdenskrig fået
samlet 300 DM sammen til at købe sager for på Rømø. Det blev til to vognlæs
med borde, skabe og kister. På øen mente man, at han købte brændsel og at han
måtte kunne få det billigere på fastlandet. »Det er ret nok«, skal han have svaret,
men jeg kan ikke få den slags brændsel.
Den snak gik jo så videre til hans far, beretter sønnen, og han kom en dag og
sagde: Passer det virkeligt, at du ikke har noget at fyre med i ovnen, for så kan
du få et læs tørv af mig. - Næh, svarede P. B., men hvis jeg kan få 300 mark mere,
rejser jeg gerne over igen. - Da faderen så, hvad han havde købt, fandt han det
aldeles forrykt og udbrød: Du skal ikke have penge af mig til at rejse over og købe
den slags ting.
P. B. var en udpræget naturbegavelse. Han blev formelig besat af sit behov for
at skabe. Når det kom over ham at der skulle skæres, blev alt andet sat til side.
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Fig. 11. To små fyldinger. H. 25.5 an. O. 1930. Adam og Eva. Hyrderne i Bethlehem.

Fis. 12. Krybbescene. H. 31 cm. 0.1932/33.

Fig. 13. Den hellige nadver. Br. 49.5 cm. 0.1930.
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Fig. 14. Barnemordet i Bethlehem. Br. 69. cm. 0.1924/35. Kopi efter fes Linds tilsvarende
arbejde i Svenstrup kirke på Als (gengivet i Danmarks kirker, bd. XXIII, s. 517).

Fig. 15. Kristus hos Martha og Marie (efter A.L.J. Dorph). H. 64. 0.1937. P.L.B.s ynd
lingsmotiv, bl.a. anvendt i P.L.B.s hovedværk, altertavlen i Hjerpsted kirke (storfeltet).
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Fig. 16. En af Carl Brodersens typiske kisteforsider (1976), skåret efter Døstrup skolens
kistetyper .C.B. var fra ca. 1950 og fremefter storleverandør af brudekister i renæssance
stil til folk der var fascinerede af den vestslesvigske træskæretradition. Efter tilskyndelse
fra professor Axel Steensberg signerer han med en kringle.
når det kom over ham. Så satte han sig bare til i to-tre måneder, når det kom over
ham. - Og det kom pludseligt, og det uanset om jeg selv stod midt i bagningen.
Jeg fik ordre til at skaffe træ, men min kone Karen satte sig på cyklen og fik det
besørget hos Hans Engel (snedker i Hjerpsted), mens han stod ude ved huset og
ventede til træet kom. Han kunne godt arbejde to døgn uafbrudt uden at gå i seng.
Han var ligeglad med bageri og alt«.
Hans elskelige hustru, som de mange tusinde mennesker der mellem år og dag kom
på besøg, husker som et blidt og selvudslettende menneske, der altid med smil og
venlighed tog imod, hvadenten det var vagabonder der skulle hjælpes, eller turi
ster der skulle have deres videbegærlighed tilfredsstillet, måtte da passe både hjem
og bageri, mens gemalen sad i laden og skar.
»Far var kvartalsarbejder«, fortæller sønnen. »Det var noget frygteligt noget,

Fig. 17. Renæssancekiste. Br. 195.5 cm. O. 1600. Fr. Ehmsens gård i Emmerlev.
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Fig. 18. Renæssancekiste. Br. 180 cm. 0.1570. Fra N. Sejerslev.

P. B. arbejdede angiveligt ikke efter billedforlæg, men tegnede sine skitser efter
hukommelse. Han indskærpede sig motiverne ved blot at se på forbillederne. Han
var en intens museums- og kirkegæst, brugte her megen tid på at se. Skabet, fig.
10, er resultatet af et besøg på gården Bombüll, hvor en standkiste med de 4 fyl
dinger og pilastrene stod i tyverne.
Ved oprettelsen af Tønder Museum i 1923 og årene fremefter kom P. B. forståe
ligt nok ind i billedet. Hans virke som kunstner og samler gjorde det selvfølgeligt,
at den kreds, der stod bag museet kontaktede ham og fra Hjerpsted erhvervede ad
skilligt til de helt tomme museumsrum.
Et betragteligt antal af museet bedste arbejder er erhvervet gennem P. B. Kun
lidet skal anføres her: Standkiste fra Emmerlev (Døstrup-skolen) kisteforsider fra
Højer, Emmerlev, S. Sejerslev og Hjerpsted, Hamborgerskab fra Højer, tre hol
landske skabe, 2 hollandske kister, mange stole, skrin, hollandske fajancefade og en
væsentlig del af museets polykrome hollandske fliser. Hertil adskillige folkekunst
genstande.

Fig. 19. Kopi af renæssancekiste fra o. 1560, skåret af P. Brodersen. Selve kisten fra
Bredebro. En årrække anvendt som disk i den brodersenske bagerbutik.
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Fig. 20. Tre manglebrætter. 1. H. 66. 1784. Fra Emmerlev. Med kronet monogram. 2.
H. 68. Karvesnit. Fra Visby. 3. H. 61. Fra Gærup. Med blomsterpotte og livstræ.

Fra midten af tyverne var »bageren« i Hjerpsted også blevet et begreb for danske
museumsfolk. Det blev efterhånden tradition at fremtrædende museumsfolk fra
Nationalmuseet, når de havde ærinde på egnen, besøgte det brodersenske hjem. Det
gælder arkitekt Zangenberg fra Frilandsmuseet, M. Mackeprang, Nationalmuseets
direktør, museumsinspektør Chr. A. Jensen og Kai Uldall og mange flere. En tid
var der tale om på en eller anden måde at knytte P. B. til Dansk Folkemuseum
(3. afd.) som restaurator, men han følte da ingen lyst til at forlade sit milieu.
I landsbyen Hjerpsted spillede kniplingsindustrien i dennes blomstringsperiode
en betydelig rolle. I de mange endnu bevarede små inderste-huse har der levet kvin
der der ernærede sig af dette slidsomme erhverv, og endnu ved Genforeningen var
der henimod 25 kvinder her der kunne denne kunst. Efter 1920 forsøgtes det at få
den hendøende husindustri genoplivet, ikke mindst fordi den - med mere eller min
dre ret - opfattedes som en dansk kunstform. Med særlig energi satte den på egnen
kendte forfatterinde Hansigne Lorenzen i Ballum (1870-1952) ind for at få den
gamle husindustri genoplivet og skabt et marked i Danmark, godt støttet af en stor
kreds af damer omkring Kunstindustrimuseet i København. Hun nåede betragtelige
resultater i de første år efter Genforeningen, og som tak for det arbejde hun havde
gjort, ville kniplerskeme i Hjerpsted 1922 skænke hende en gave. De spurgte hende
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Fig. 21. Standur. H. 200. Fra Balluni.
Inser.: Peter Hansen. Maren Peters. Ud
ført af Søren P Uhrmager Ballinn 1748.

Fig. 22. Standur. H. 217. Fra Daler. Ud
ført af Sonnick Boysen, Møgeltønder.

Fig. 23. Standur. H. 205. Fra Kærgaard.
Inscr.: Jens Petersen Emmerlef 1777.
Sandsynligt udført af Hans Hansen, Bal
lum

Fig. 24. Standur. H. 215. Fra Kærgaard.
Inscr.: 1) Chresten Madsen/Margareta
Chrestens 2) Anna Chrestens/Karen
Chrestens Datter. Udf. af H. Hansen,
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Fig. 25. Kellinghnsen-fajance. 1) Øreskål. Br. 16 cm. m. hanke. Fra Kolby/Emmerlev.
0.1830. 2) Skål. Diam. 37. Fra Dagebüll. O. 1830. 3) Flødekande. H. 7.5 cm. Fra Kærgaard. O. 1810

Fig. 26. Gulglaseret barselspotte. H. 25.
Fra Skast. Udført i pottemageriet sam
mesteds. løvrigt områdets eneste kendte
pottemagervirksomhed (midten af 1800årene).

Fig. 27. Brunglaseret hankekrus med reliefblomster-dekoration i Marburger-stil.
H. 19.5. Ukendt herkomst og fabrikastionsted.
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Fig. 28. Samling af overvejende engelske fajancekopper. Heriblandt de populære senempirekopper med lyserød dekoration og kobberlustre. Egnens store forkærlighed for kaffe
bragte tidligere end andetsteds i riget mængder af komplette kaffestel til landet. Et ek
semplar af Caroline Amaliekoppen af lysk porcelæn, 1847 skænket til kniplepiger i Brede
af penge Jens Wulff havde fået af dronningen ved hendes besøg der.

Fig. 29. Sort el. mørkebrunt glaseret stentøj fra Damgaard i Rejsby/Ballum (Madsine
Brodersens hjem). H. 10. 15.5 og 19 cm. Betegnelsen er Bremer Steingut, d.v.s. stengods
som via Bremen fra sydtyske virksomheder skulle være kommet til Slesvig, hvor typen
er uhyre udbredt. Men i Bremen kender man intet til denne tradition.

Fig. 30. Engelsk lustrefajance fra Emmerlev. 1) Sukkerskål. H. 8.2, 2) Flødekande. H. 13
(m. hank), 3) Et par kopper. H. 6. Diam. 13.6. Bevarede kopper i dette materiale er for
holdsvis sjældne.

hvad hun kunne tænke sig at få, og de blev enige om at anmode Peter L. Brodersen
om et relief der gengav den berømte situation i 1639, da den formodede kniplepige
Kirsten Svendsdatter fandt det første guldhorn. Ved en festlig lejlighed var de 24
kniplersker oppe hos fru Lorenzen for at overdrage hende arbejdet, som Brodersen
havde lavet tre udkast til som nu befinder sig i sønnens eje. Carl Brodersen har ved
flere lejligheder kopieret det, sidst til dronning Margrethe da hun i 1976 besøgte
samlingen.
Omtrent samtidig med at Tønder Museum begyndte at indsamle hollandske væg
fliser i området, fik det i Kolding-sagføreren Knud Hertz en alvorlig og økonomisk
bedre funderet konkurrent. Det lykkedes ham ofte at komme museet i forkøbet og

Fig. 31. Engelsk fajance i Wedgiuood-stil. H. 11 -13.7 -8 cm. Erhvervet i Husum.
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Fig. 32. Engelsk trykfajance med lustre. To kander med bromotiver. H. 11 og 14 cm. Den
ene med teksten Iron Bridge Wermonth Sunde Erected by R. Burdon. MDCCXCV H. 100
feet 214 tons. Den anden: High Level Bridge. Newcastle on Tyne. - Ukendt herkomst.

i løbet af 10 år (1925-35) havde han en af Danmarks betydeligste samlinger af polykrome fliser fra Højer/Ballum-området.
Allerede o. 1930 indrettede Hertz i sin lejlighed i Jernbanegade i Kolding en pa
nelstue hvori han lod fliserne indsætte i grupper på 4X4 og hvor Peter L. Brodersen
skar fyldinger og rammeværk og en pompøs renæssancedør. 11962 erhvervede Tøn
der Museum med støtte fra Ny Carlsbergfondet såvel panelværk som fliser. Det
førstnævnte er siden kommet i Carl Brodersens besiddelse.

Fig. 33. Engelske fajancefigurer, Victoria og Albert. Staffordshire O.1850. H. 28 og 27.5.
Rømø.
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I løbet af 3O'erne fik han en række opdrag fra kirker i Tønder amt. 1937 en
præsterækketavle i Rømø kirke og sammesteds en tavle til minde om Fr. VI's be
søg på øen i 1832 og Chr. Xs i 1921. I 1938 fremstillede han præsterækketavlen
i Hjerpsted kirke, og samme år påbegyndte han sit egentlige hovedværk, altertav
len sammesteds. To år brugte han til arbejdet, men indviet blev den først 5. maj
1946, godt to år efter at han den 6. januar 1944 var afgået ved døden på FinsenInstituttet i København.
Strukturelt er det en traditionel sen-renæssancetavle. Dens komposition er nok
det lidet heldigste. I topfeltet er udført en korsfæstelsesscene, i storfeltet har vi hans
yndlingsmotiv, Kristus hos Martha og Marie (Betania-gruppen efter A. Dorph,
jvf. fig. 15), i predellaen Kristus hos disciplene i Emmaus. Storfeltet flankeres af
Moses med tavlerne og Johannes Døberen med gudslammet, topfeltet af de fire
som karyatider benyttede evangelister igen flankeret af en siddende engel indskri
vende navne i livets bog og en med himmelnøgle og sejrpalme.
1940 udførtes vingerne i altertavlen i Randerup, og 1942 forarbejdet til hans tek
nisk set bedst udførte billedgruppe, korsfæstelsesscenen, der først 1948 indsattes
i Skast kirke. Forstudien (kopi efter Daler altertavle) erhvervedes 1950 af kirken
i Bjergsted ved Kalundborg.
Af andre sene arbejder kan anføres bladfrisen i Daler kirke, altertavlen i alder
domshjemmet i Tønder, samt prædikestolen i Set. Jørgenskirke i Åbenrå og et Mar
tha og Mariebillede i missionshuset i Rødekro.
En rig og spændende personlighed var Peter Brodersen. På den smukke landsby
ved vadehavet satte han et afgørende præg. Som billedskærer og samler markere
de han sig, og hans bidrag til at den særprægede vestslesvigske kultur kunne fast
holdes, er betydeligt.
Selv om han ikke kunne undgå bagergerningens byrder blev det dog sønnen,
Carl Brodersen (II) forundt i langt videre udstrækning at forme sin tilværelse ud
fra lyst og interesser.
Han blev født 12. marts 1901 og gik traditionelt og ret begivenhedsløst i sog
nets landsbyskole der dengang havde 68 børn i én skolestue, delt i fire hold og
undervist af én lærer. Klø stod på dagsordenen og undervisningen foregik på tysk
- med dermed følgende had og aggressioner mod stedets degn. C. B. betegner selv
sin generation som sproglig forkvaklet på grund af det skæve forhold til moders
målet som den aldrig lærte ordentligt. - Kun takket være efter- og højskoleforhold
følte han sig frigjort af denne belastning. De som kender ham, ved hvilken glim
rende fortæller han er.
Allerede som 11-12 årig var der ikke andet end musik, der interesserede ham.
En musiklærer fra konservatoriet i Blankenese var under 1. verdenskrig statione
ret i Ballum alene med det sigte at han skulle spille for soldater og officerer. Han
var en fin violinist. Og sammen med bl.a. den siden populære koncertsanger Edi
Laider, der er fra Ballum, fik C.B. under hele denne periode violinundervisning.
Da krigen var forbi, rejste læreren til Vesterland og kom ind i promenade
orkestret der, men kommer et halvt år efter tilbage for inden han skulle tiltræde
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Fig. 34. To fmtl. norske glas ined Fr. V. mo
nogram (Nostetangen). Det ene fra Rødekro.

Fig. 35. To norske glas med Chr. VII-monogram (Nøstetangen). Fra Rømø. H. 15.3.

sin gamle stilling på konservatoriet at få den unge C.B. sendt til Blankenese til
videreuddannelse.
»Jeg fik det hele pakket«, fortæller han selv, »Far havde fået samlet en del mark
sammen. Jeg fik violinkassen under armen og en rygsæk på ryggen. Rejste af til
Højer, skulle med toget derfra for at overnatte i Tønder. Da jeg står i Højer, skulle

Fig. 36. To muligvis norske glas (Gjøvik).
H. 10.8 cm. Inscr.: CM Vær altiid veltilmo
de og giør dig selv tilgode. - Leve lenge, li
de vel, Giøre hverman ret og skiel. 0.1800?
Fra Clausens gård i S. Sejerslev.
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Fig 37. To glas med indslebne egeblade og
agern. H. 11.5 og 10.5. Fmtl. nordtysk fab
rikat o.1840 el. senere. Fra Stadt Tondern i
Højer.

Fig. 3S. Fem messing tobaksdåser. 1) Fmtl. Iselohn. L. 17 cm. Frederik den Store på for
siden. Fortegnelse over hans slag på bagsiden. Fra Møgeltønder. 2) Hollandsk? S. Antonius
fra Padua. L. 13 cm. Fra Rømø. 3) (l midten f.o.) Kalenderdåse fra Rømø. Hollandsk.
L. 17 cm. 4) (I midten) Halvoval holl. dåse med indgraveret plovscene. L. 15 cm. Ukendt
herkomst. 5) (I midten f.n.) Firkantet holl. dåse. L. 12.5 cm. Fra Husum.

Fig. 39. Fire messing-kridthuse, alle fra Rømø. Formentlig af hollandsk oprindelse. De
må karakteriseres som sjældne
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Fig. 40. To lågkrus med gæk og en innflaske med skruelåg. Tin. H. 30, 23 og 20 cm.
Vinkanden fra Klangsbüll. 1700-årene?

toget først ud til slusen, og da det kom tilbage, lod jeg det køre. Sikken et hus
der blev, da jeg kom hjem.«
Det blev ikke som violinist C.B. skulle vinde ry.
Imidlertid var faderen mere forstående for nødvendigheden af videreuddannelse

Cai*? P. B. Bhecklin« von Alton a Enteiiin«

Poivr

»*

Palermo.

Fig 41. Skibsakvarel fra Føhr. Souvenir fra en sømand på øen der har sejlet med den gen
givne Altona-brig. 0.1850?
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Fig. 42. Sukkerskål af blåt glas, sølvindfatiet. H. 18 cm ( m. hanke). Sølvarbejdet ud
ført af Peter Andreas Hansen, Tønder, o.
1840. Fra Chr. Nissen, S. Sejerslev.

Fig. 43. Voksstabelholder af sølv. H. 19.5
cm. Udført af Jonathan Nielsen, Ballum,
O.1850. Fra Ballum

Fig. 44. Tedåse af sølv. H. 14 cm. Udført af Jacob Andreas Bödewadt, Tønder, O.1820.
Fra Vestre. Sukkerbøsse. H. 13. Udført af Paul Hansen, Tønder, O.1790. Fra Højer.
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Fig. 45. Syv hovedvandsæg af sølv.
1) H. 11 cm. Af Nicolay Hansen, Tønder. 0.1810/20.’ (1845). 2) H. 11 cm. Af Hans
Christensen, Emmerlev, Døstrup. O. 1830. Inscr.: H. Nielsen, B. K. Engel. 1860. Fra Emmerlev. 3) H. 10.5 cm. Af Thomas Jensen Lange, Tønder. 0.1830. Inscr.: CN 1870. Fra
Emmerlev. 4) H. 9.4 cm. Ulæseligt stempel. Inscr.: P. L. Outzen. E. M. Paulsen 1844.
Fra Rømø. 5) H. 10 cm. Af Nicolay Hansen, Tønder. Inscr.: PH AGPD 1816. Fra Ballum.
6) H. 11 cm. Af Paul Hansen, Tønder. 0.1815. Ukendt herkomst. 7) H. 10.1 cm. Af
P. G. S. Hiller, Løgumkloster, 1810. Fra Lkl.

end den gamle Carl Br. havde været det, og man sendte ham på Ry højskole, hvor
Peter Jacobsen var kendt som en stor spillemand. Det var ham, der udgav sang
bogen »Syng dig glad« med de populære sønderjyske sange. Vinteropholdet på
Ry højskole (1921/22) betegner Brodersen som det skønneste han har oplevet.
Under krigen, da praktisk taget alle områdets bagere var indkaldt til krigstjene
ste, var Peter Brodersen sluppet fri, på den betingelse at han påtog sig at levere
brød til Emmerlev, Hjerpsted og en del af Ballum sogne. For at hindre at man med
påskud af at der i huset var en hjemmegående søn der kunne påtage sig bagnin
gen alligevel skulle indkalde faderen, blev C.B. sendt til Ballum, hvor han i to år
arbejdede i et mejeri.
Efter højskoleopholdet, kom han i kontakt med et par spillemænd på egnen, og
med dem påbegyndte han en udstrakt spillemandsvirksomhed ved baller, bryllup
per, fødselsdage og hvad det nu var, noget han holdt på med til han blev gift i
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Fig. 46. To lugtedåser og en balsambøsse i bogform.
1) H. 5.4 cm. Tønder-arbejde. Bymærke T. Inscr.: Erindring om C. Petersen 1856.
2) H. 6 cm. U. stempel. Inscr.: Anna Petrea Boysen, Emmerlef. Fra Emmerlev.
3) H. 3.6 cm. U.stempel. Hollandsk? Med fire rum til balsam. Fra Rømø. Brugt på dragt
som smykke.

1930. Det var hustruen, Karen, f. Linnet fra Kjærgaard (1903-60) der fandt at
dette job som tit lagde beslag på 3 af ugens 7 aftener, var for urimeligt. Helt opgav
C.B. ikke sin rolle som egnens maitre de plaisir, idet han i en årrække sammen med
en musikalsk lærerdatter fra Hjerpsted (klaver og sang) spillede ved de mange for
samlingshusmøder med nationale sange og melodier som repertoire (f.eks. Han
signe Lorenzens digte til melodier af Edi Laider).
Men vigtigst var at han nu selv så småt kom i gang med billedskærerarbejde.
Han måtte famle sig frem, for faderen var ingenlunde god til at lære fra sig, at
skole andre. Faderens værktøj var fremdeles sakrosankt, og når han så sønnen
sidde og kludre i det, ville han helst gøre det færdigt selv. Carl Brodersen var uden
tvivl mere historisk engageret end faderen, og han stod fra ung af i et nærere for
hold til egnens mange kulturminder. Som skærer har han altid været historistisk.
Han blev fascineret af de berømmelige gamle, Bertel Snedker og Mads Moversen
og mesteren for Døstrup-antemensalet, særlig den sidste. Først længe efter faderens
død fandt han sin egen form og vandt ry ved sine brudekister og manglebrætter
i renæssancestil. I 1948 fremstillede han firpassene i korbuekrucifikset i Skast
kirke, året efter en mindetavle for Frederik den Niendes besøg i Rømø kirke, 1950
stolestader i Emmerlev kirke og 1954 fontehimlen med en Johannes Døber-figur
i Hjerpsted kirke, der som man kan se efterhånden blev stærkt præget af familien
Brodersen .
Som samler var han også mere alsidig end faderen. I tyverne opdagede man så
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Fig. 47. Tabatière af sølv.
Br. 6.7 cm. Antagelig hollandsk? Inscr.:
S. ]. 1778. Fra Rejsby/Ballum.

Fig. 48. Tabatière af sølv.
Br. 6.3 cm. Af Andreas Nissen, Tøn
der. Inscr.: HJS. Fra S. Sejerslev

at sige den hollandske vægflise. Det var utvivlsomt apoteker Peter Tofts fortjeneste
at disse hidtil aldeles upåagtede fajanceprodukter blev et hoved-indsamlingsobjekt for museet, og da netop området mellem Ballum og Højer på grund af nære
kulturelle forbindelser med Holland (studehandel og hvalfangst) i praktisk taget
alle gamle huse var smykkede med vægfliser, blev Brodersen en vigtig kilde ved
denne indsamlingsvirksomhed. Særlig kuriøst er det at kun her har man forefundet
de tidligere polykrome 1600-tals fliser som selv ud fra et hollandsk synspunkt hø
rer til sjældenhederne, og netop for så vidt angår erhvervelsen af denne type spil
lede C.B. en stor rolle.
Den brodersenske samling som vi kender den i dag, er da også et resultat af
C.B.s specielle interesser. Særligt på områderne fajance og sølv blev tilvæksten
efterhånden betydelig. Illustrationerne i dette skrift belyser det nærmere. Allerede
inden 2. verdenskrig afsluttedes, var hjemmet en art museum og et yndet udflugts
mål. Brodersen selv kom efter krigen betydeligt mere omkring. Særlig fra Syd
slesvig blev der erhvervet mange nye fajancer, bl.a. fra en kendt samling i Dage
büll (f.eks. det kuriøse skibsflisebillede på omslaget).
Efter 1945 og særligt efter at opgangstiderne i 1950erne og 1960erne satte bevæ
gelse i turismen blev bageriet i Hjerpsted et søgt udflugtsmål. Carl Brodersens hu
stru, Karen, som på en storartet måde havde indpasset sig i det ejendommelige mi
lieu i Hjerpsted, med et rørende godt forhold til svigerforældrene, var lykkeligt en
gageret i de mange rariteter hun var giftet ind i og besad stor viden om dem. Man
mærkede aldrig på hende at hun følte det som en belastning at huset dagligt inva
deredes af hundreder af turister. Carl Brodersen selv trådte også mere markant
frem som samler og kender og har i årenes løb deltaget i adskillige radio- og fjern
synsudsendelser, som skulle belyse de særlige forhold på Vester-egnen. Hans foto
gene skikkelse og før omtalte fortælleevne gjorde dette selvfølgeligt.
I sin bog om folkekunst i Norge fortæller kunsthistorikeren Peter Anker om en
af rosemalingens kendte skikkelser fra Telemarken, at han var den forbilledlige
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Fig. 49. Fire spiseskeer.
1) Tønder-typ en med sløjfe, urne og ranke. L. 23.5 cm. Udført af en ukendt vestslesvigsk
guldsmed JM (Peder Jørgen Mahler, Arnum (1778-1816)). Dateret 1822.
2) Tønder-typen (som foran). L. 21.0 cm. Udført af en ukendt vestslesvigsk guldsmed JJ
(Jacob Johansen, Løgumkloster (?)) 1790.
3) Rokoko-typen med perlestav. L. 20.5 cm. Udført af Anders Jørgensen Maler, Skærbæk,
o. 1790. Dateret 1847.
4) Senbarok-ske. L. 21.5 cm. Udført af Christian Siemensen, Tønder, 1780

kunstnertype fra hin periode, ustandselig på fart fra bygd til bygd efter nye opdrag,
underholdende at få på besøg, fuld af historier - ikke mindst om sig selv og sit
eventyrlige liv, en »drivende« felespiller, glad for et bæger, eftertragtet af pigerne
og en suverænt rutineret rosemaler, en sagnskikkelse.
Med passende modifikationer og som et umiskendeligt relikt i en industritid kan
meget af denne karakteristik overføres på »bageren i Hjerpsted«.
Efter moderens død 1956 fortsatte Carl Brodersen kun to år med bageriet. År
sagen hertil var dels fru Karen Brodersens sygdom, dels at sønnen, Peter L. Broder
sen (III), f. 1933, efter sin bedstefars udtrykkelige ønske havde fået mulighed for
at studere. Han blev student fra Tønder Statsskole 1952 og valgte fra 1954 arkitekt
studiet. På Kunstakademiets Arkitektskole i København gik han med afbrydelser
i 50eme og begyndelsen af 60eme, arbejdede i kortere tid i Nationalmuseets 3. af
deling og på Frilandsmuseet, indtil han i 1967 indgik samarbejde med arkitekt Bo
Cock-Clausen med tegnestue i København. Han er stærkt historistisk orienteret og
har beskæftiget sig med restaureringsopgaver, men ingenlunde med det alene.
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Fig. 50. Fire spiseskeer.
1) Empire-type. L. 22.5 cm. Udfort af Jacob Andreas Bödewadt, Tønder. 1811.
2. Senempire med glasflusser. L. 21.0 cm. Udfort af Peter Andreas Hansen, Tønder. 1843.
3) Tønder-typen med glasflusser. L. 21.5 cm. Udført af J. M. (jvf. fig. 49.1) 1819. I inscriptionen bynavnet Jyndevad.
4) Tønder-typen med sløjfe, urne, ranke og perlestav. Udført af Nicolay Hansen, Tønder.
1817.

Fig. 51. Fra panelstue hos ors. Knud Hertz, Jernbanegade, Kolding, efter tegning af arkitekt
Robert V. Schmidt 1928. Skæringer af P. L. Brodersen.
458

Fig. 52. Som gave fra de nordslesvigske kvindeforeninger til prinsesse Benediktes bryllup
1968 udførte C. Brodersen denne brudekiste med den traditionelle inscr.: SÆT TIL GUD
AL DIN LID OG TRO - SAA FANGER DU LYKKE OG EVIG RO.

Som ung student medvirkede han ved en mindetavle for de faldne 1864 i Em
merlev kirke. Som samler har han koncentreret sig om helt specielle områder som
engelsk fajance, signeter og svovlstiketuier, hvad jo nok er karakteristisk for én
der er opvokset i et samlermilieu af stor bredde.
Forståeligt nok føler han sig nært knyttet til samlingen i Hjerpsted, som han
ønsker bibeholdt og endog gerne suppleret og udbygget. Da han imidlertid ikke har
planer om blivende at vende tilbage til landsbyen, må man forudse at den kuriøse
kombination af bageri, billedskæren og privatmuseum som ret beset ophørte i 1956,
ikke vil genopstå eller blive fornyet.
Derfor denne lille fremstilling som tilsigter at fastholde erindringen om et origi
nalt milieu i Vestslesvig.
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Boganmeldelser
Dialekter som problemer i skolen
Cand. mag. Karen Margrethe Pedersen har
foretaget en analyse af dialekters indflydelse
på læsefærdigheden i skolen. Det blev til en
bog på 132 sider med titlen »Dialekt, regio
nalsprog og rigssprog«, udgivet af »Institut
for grænseforskning« og den fjerde i rækken
af instituttets publikationer.
Rundt i verden har der været ført en de
bat om dialektale problemer, dvs. mere i eg
ne, hvor det drejede sig om vidt forskellige
sprog inden for den samme nationalstat. Her
kan bl.a. henvises til Sydtyrol, Kärnten, Lau
sitz - for ikke at tale om Schweitz med fire
selvstændige hovedsprog. I vort grænseland
har vi nordfrisisk. På dansk er problemet
kun i ringe grad blevet belyst. Det kritiserer
forfatteren til ovennævnte bog også, men vi
har nu engang ikke den samme motivering,
som man har i lande med flere skriftsprog.
Karen Margrethe Pedersen har ikke over
dimensioneret problemet, men det har der til
gengæld været en tendens til i nogle avis
indlæg i forbindelse med bogens fremkomst.
Der omtales »hysteriske lærere, som jagtede
dialektismer i elevernes sprog med en sand
Scherfisk (!) sarkasme«, og en anden har
været ude for ødelæggende drillerier i sam
me anledning. Det er nok ikke alle, der ry
stes lige stærkt af disse barndomsminder, for
det vil da vist være mere end vanskelig at
finde frem til mennesker, som har und
gået drillerier i skoletiden - og uden tvivl
også på senere livsstadier.
Undersøgelser er foretaget i Gram kom
mune og omfatter ti klasser, deraf to børne
haveklasser, hvorved næsten rent dialekt
talende lokaliteter indgår i analysen. Forfat
teren nævner korrekt, at Gram ligger i et
grænseområde mellem sønderjysk, vestjysk
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og nørrejysk og understreger dermed, at det
ikke er et specielt sønderjysk spørgsmål, der
rejses.
Børnenes opfattelse af tegneserier og for
klaringer af disse gengives med en stavemå
de uden den traditionelle lydskrift, således
at alle kan forstå det. Ifølge sagens natur er
det et temmelig begrænset ordforråd, der an
vendes. Når ved en prøve fire børn, hvoraf
to dialekttalende, en regionalsproget og en
rigsdansktalende, alle siger tallerken, må det
vel betyde, at ordet teller er gledet ud af søn
derjysk - i hvert fald på Gram-egnen. På
25-30 skemaer gøres resultaterne op af de
foretagne prøver, så forfatteren er gået me
todisk og grundigt til værks. Med de større
børn føres der samtaler om forholdet til rigs
dansk. En pige siger f.eks. - her ordret gen
givet: »nai de ær nået dær kommer helt a
sai sæl - når a snakker mæ rigsdansker så
slår a helt automatisk om i rigsdansk.«
Det er en bemærkelsesværdig udtalelse.
En, der til sit 20. år har talt en nordjysk
dialekt og overhovedet ikke kan mindes van
skeligheder med at slå over i rigsmål - øg
kom nu ikke og påstå, at sønderjysk adskil
ler sig mere fra rigsmålet end andre jyske
dialekter - undrer sig noget over den pro
blemstilling, der er rejst, mindre af forfatte
ren end af aktuelle kommentatorer. I Syd
slesvig har jeg to gange, i 1936 og i 1945,
startet en skole med elever, som dels havde
gået 4-6 år i tysk skole, dels havde sønder
jysk og dels tysk hjemmesprog. Jeg mindes
ikke læsevanskeligheder i et omfang, der er
værd at omtale. Derimod kunne der være
vanskeligheder med at frigøre sig for ger
manismer, der af naturlige årsager optrådte
hyppigere her end i Nordslesvig. Til gen

gæld var sproget hos tysktalende sydslesvi
gere ofte spækket med danismer. Disse fæ
nomener omtaler KMP ikke, naturligvis, for
det er jo ikke som allerede antydet et sønder
jysk emne, hun behandler, men et alment
dansk pædagogisk spørgsmål.
KMP kommer til det resultat, at hjemmet
mere end skolen og andre omgivelser er be
stemmende for, om man tilegner sig rigsmå
lel. Det er nok rigtigt, men gælder næppe for
alle tilfældes vedkommende. Det er sikkert
også rigtigt, at piger i større omfang end
drenge anvender rigsmålet. Det kan sidestil
les med iagttagelser fra Flensborg, hvor
drengene gennemgående talte plattysk og
pigerne højtysk, men når fænomenet stilles
i relation til kønsrollemønstret - med be
mærkningen »en kvinderolle, mandssamfun
det har skabt gennem århundreder« - må det
være tilladt at have sine tvivl.
De dialekttalende har flere læsefejl end de
rigsmålstalende - og de regionalsprogede.
Det sidste begreb forsøges defineret, men
ikke på en overbevisende måde. Er det f.eks.
regionalsprog, når i sin tid Klaus Berntsen
og i dag politikere som Anders Andersen og
Otto Mørch ikke kan udtale det bløde d og
derfor ikke kan sige sandhed? Eller når en
nu afdød nordslesvigsk politiker i rigsdagen
fremsatte et mordforslag? Samme sagde og
så Syrslesvig.
Interessant er det, at de dialekttalende ele
ver klarer sig bedst over for skriftlige opga
ver. Her ud fra kan jeg kun drage den slut
ning, at så er de også i stand til mundtligt
at udtrykke sig på rigsmålet — vel at mærke,
nar indlæring i et vist tidsrum har fundet
sted.
Det lyder besnærende, når det anbefales
at starte med dialekt i skolen. Det vil bare
kræve en form for stavnsbånd af læreren,
sc-m vist grumme få er interesserede i, for
dialektforskellene er ikke kun mærkbare fra
amt til amt, men også fra sogn til sogn og
fra landsby til landsby, ofte med flydende
overgange som på grænsen mellem foran

stående og efterhængt artikel op gennem
Jylland eller som skellet mellem a og æ syd
og vest for Haderslev.
Umiddelbart vil jeg antage, at læsning af
dialekttekster som antydet på side 113 kun
vil bidrage til at øge forvirringen. KMP om
taler da også ulemperne ved sådanne forsøg.
Rigsmålet er nu engang det fælles meddelel
sesmiddel for alle danske, og det vil være
håbløst at forestille sig dialektskrevne bøger
til undervisningsbrug i en større målestok.
Vi har grund til at føle stor taknemmelighed
over for de folkemålsdigtere, som har efter
ladt skriftlige vidnesbyrd om deres tids og
deres egns dialekter, Blicher, Aakjær, Anton
Bentsen, Nicolaj Andersen, Karsten Thom
sen, Rasmus Clausen og mange andre. Og vi
må glæde os over, at der findes landsmænd
som »æ skolmesterkuen« og Siegfred Andre
sen fra Læk sogn, der gennem dialekttekster
bidrager til at holde interessen for de gamle
folkemål levende. Vi kan også have stor
sympati for de norske bestræbelser for at
lade det delvis danske skriftsprog afløse af
nynorsk, og vi kan tænke med respekt på
Ivar Aasens og Aasmund Vinjes indsats, men
det synes på den anden side, som om resul
taterne i Norge langt fra står mål med an
strengelserne.
KMP vil modarbejde de negative holdnin
ger over for dialekter og regionalsprog. Helt
rigtigt, men der er ikke mange tegn, der ty
der på, at der er et støre behov for en ind
sats i vort grænseland. Her holdes dialekter
ne i ære. DeCbetyder sikkert meget, hvilken
omgangskreds forældrene har, om børnene
derigennem har lejlighed til at følge samta
ler, der rækker ud over hverdagens spørgs
mål, og derved lærer gloser fra højere liggen
de emneområder. Her slår dialekterne ikke
til. Ikke alle var lige begejstrede for, at en
forlængst afdød nordslesvigsk frimenigheds
præst forsøgte at prædike på sønderjysk
når han f.eks. sagde: »Vi forsache æ dævl«.
Eller når en noget yngre prædikant i omta
len af den blodsottige kvinde kunne sige:
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»Hva zweck tror I de haj, te hun rør ve Jesu
mantel?« Den samme præst sagde også: »Ä
så såj æ syrer Naaman, hva såj han, tror I
æ vel kravl uj i det beskidte vandhul te Jor
dans flod, nær æ hær min køhn floder dehjemme i Damaskus.«
KMP arbejder også med begrebet socio
lekt, en glose, som selv Lis Jacobsen ikke har
fået med i »Nudansk ordbog«, men som vel
må opfattes som gældende for grupper med
en lavere social status og et som følge heraf
ringere ordforråd. Personligt tror jeg ikke, at
sociale kår er så afgørende for ordforrådet.
Massemedierne trænger ind i hvert hjem det giver deres udøvere et stort ansvar - og

spørgsmålet om at forsøge på at tilegne sig
det mere eller mindre gode sprog i medierne
er måske snarest af psykisk karakter, for der
skal i mange tilfælde en selvovervindelse til.
Man kan være enig eller uenig med for
fatteren om såvel vurdering af problemets
betydning som om de følgeslutninger, der
drages. Antagelig vil bogen kun finde an
vendelse i ret snævre fagkredse, men en de
bat inden for disse vil dels kunne inspirere
til yderligere undersøgelse af emnet og dels
- dersom man forsøger en popularisering af
sproget - vække interesse i videre kredse.

Chr. Stenz.

Anne-Helene Michelsen: Gamle guldsmykker og sølvtøj fra Hans Offersens værk
sted i Aabenraa 1756-1801.
III. 40 sider. Pris 40,- kroner. 500 eksemplarer.
I en lille, smukt udstyret bog om en af Åben med mestermærket HO.
rås guld- og sølvsmede, Hans Offersen, af
Og eftersøgningen efter HO-sølvet gav
slører fysioterapeut Anne-Helene Michelsen langt større udbytte, end nogen havde tur
udmærkede evner for detektivarbejde. Jagten det håbe fra begyndelsen; det lykkedes at
på Hans Offersens arbejder begyndte længe aktivisere flere og flere, så det er blevet til
før, forfatterinden selv var klar over det, en både fornøjelig, spændende og belærende
nemlig med hendes mors stadig gentagne beretning, som er illustreret med en lang
oplysninger ved søndagskaffebordet om en række fine fotografier af alle de opsporede

»sølvsukkerkop«, som var Hans Offersens
svendestykke. Inspireret af museumsinspek
tør Sigurd Schoubyes oplysninger om det li
det, man kendte til Hans Offersens produk
tion, gik Anne-Helene Michelsen med van
lig energi i gang med at lede efter mere sølv

ting.
Det eneste, der mangler et billede af, er
barndommens sølvsukkerkop, der i dag er i
Århus - men hvorfor, det må man selv læse
om, for det er en helt uventet slutpointe.

H. H. E. Krogsgaard: Fædrelandskærlighed. 1849.
Fotooptryk 1977. Strandbjergs forlag. III. 26sider. 69,50 kr.
I 1849 udkom en lille bog »Fædrelandskær men hun oplyser ikke, hvem genoptrykket
lighed - otte Fortællinger med Billeder. En egentlig er beregnet på. Det kan ikke være
Gave for Børn«. Forfatteren var H. H. E. børnene, men snarest for voksne, der måtte
Krogsgaard, forlæggeren E. L. Thaarup. I år interessere sig for børns nationale opdragel
er den blevet nydeligt optrykt i Strandbergs se på den tid. Udstyret og prisen (69,50 kr.
kulturhistoriske bibliotek med forord af Inge for en bog, hvor de otte fortællinger med il
Adriansen, som orienterer udmærket om lustrationer fylder 25 sider, hvoraf de to
baggrunden for bogen, der skal fortælle bør sider mangler i det foreliggende eksemplar)
nene om danskernes retfærdige kamp i Tre vil dog snarest henvise bogen til julegave
årskrigen og inddrage dem i »ånden fra 48«, bordet, hvor den iøvrigt vil pynte.
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Det gamle Læk
Paul Tappe: Det gamle Læk i billeder og tekst,
'120 sider. III. 75- kroner.
Det er en meget charmerende bog, pastor
Paul Tappe har fået udgivet hos Studieafde
lingen ved Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig om »Det gamle Læk i billeder og
tekst«. Han har samlet fotografier og post
kort fortrinsvis fra perioden 1880 til 1920,
og med sit kendskab til personer, bygninger
og forhold har Paul Tappe aflokket lille
byens krinkelkroge deres hemmeligheder.
For den ikke lokalkendte læser ville lidt
flere detaljer på bykortet og en indledende
introduktion nok have lettet tilegnelsen, men
på den anden side er det ganske spændende
at svæve i uvished for så nogle sider længere
henne at få opklaret et problem i anden for
bindelse. For eksempel må man side 8 over
veje, om »Allegade« er identisk med Birke
gade eller Vesteralle på bykortet eller en tre
die vej, der ikke er med på kortet. Side 58
opklares det, at Vesteralle er et tidligere navn
på Allegade. Det var Forskønnelsesforenin 
gen, som tog initiativet til at plante Læks
alleer, ja, endog tilskyndede den enkelte bor

indbydelse til planlægning
Med henblik på regionsplanlægningens de
batfase, hvor offentlighedens menige medemmer er opfordret til at gøre koret fler
stemmigt, har Institut for grænseregions
forskning ydet sit bidrag til en frugtbar me
ningsudveksling med 100 sider om »Regi
onsplanlægning, egnsudvikling og miljøbe
skyttelse - Med eksempler fra Sønderjylland
og med udblik over grænsen«. I titlen skulle
nok have stået, at eksemplerne var fra Søn
derjyllands amt, idet Sønderjylland som be
kendt også strækker sig hinsides grænsen,
hvor det udgør en del af Landet SlesvigHolsten.
Der er tre artikler om de anvendte meto
der i Slesvig-Holsten, henholdsvis om den
regionale planlægning, om egnsudviklingen

Studieafdelingen, Dansk Centralbibliotek.

ger til at plante selv på egen grund. Når kon
firmationerne nærmede sig, kunne enhver
konfirmand gratis afhente et pryd- eller
frugttræ til plantning i den hjemlige have.
1975 besøgte et ældre amerikansk ægtepar
Læk for at lede efter det lille hus, hvorfra
konens mor i slutningen af 1880'erne var
udvandret sammen med sine forældre, og for
at se de træer, hendes mor som 15-årig kon
firmand havde plantet foran huset, før hun
drog afsted mod det fjerne. Det menneske
lige slår i det hele taget stærkt igennem i
Paul Tappes gennemgang af bybilledet. Læs
selv.
Paul Tappe formår heller ikke at skjule sin
nationale interesse, men går han ikke for
vidt, når han kalder Niebüll for Nybøl? Det
stedlige navn er vel så fastslået, at man på
dansk bør standse ved Nibøl, som eksempel
vis H. V. Clausen har gjort det i sin sønder
jyske rejsehåndbog og som det også er sket
på SDUs Sydslesvigkort.
bjs.

og naturfredningsloven, skrevet af Troels
Fink, Susanne Jeppesen og H. N. Knudsen.
Disse oversigter kan anbefales til alle, der
søger orientering om slige forhold syd for
grænsen. At de er skrevet med internt kend
skab fremgår af eksemplet med nogle ret al
mindelige træer i det danske konsulats have
i Flensborg, der er fredet af hensyn til de
grønne indslag i bybilledet; da der søgtes om
tilladelse til at fælde et træ, der truede med
at vælte ud over gaden, henstillede fred
ningsmyndighederne, at træet i stedet blev
sikret ved anbringelse af en stålwire, en
ganske bekostelig sag for grundejeren!
Vedrørende udviklingen på den danske
side af grænsen skriver Chr. Blinkenberg om
naturbeskyttelse og landskabspleje, Ole Roed
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Jensen om miljøplanlægning, Ernst Arnting
om egnsudvikling og P. Groth Bruun om er
hvervsråd og erhvervsselskaber. Og om det
emne, der nu er centrum i debatfasen, skriver
Ole Therkildsen, Henrik Alsted og NielsErik Aaes, der behandler regionalplanlæg
ningen, dens mål og midler.
Bogen giver instruktive oversigter over de
behandlede emner. Og den giver forståelse
for de vanskeligheder, der melder sig, hvis
man søger at styre udviklingen. Og hvis man
ikke gør det. Med egnsudviklingsstøtten har
myndighederne søgt at gribe ind i udvik
lingen. I perioden fra 1958 til 1972 har støt
ten udgjort ca. 5 pct. af landets samlede in
dustriinvesteringer, men Ole Therkildsen

mener (side 16), at det er andre faktorer, der
har trukket virksomheder ud i landet, og at
mange kun har taget støtten som en ekstra
appelsin i turbanen. Når man drøfter, hvil
ken regional udvikling man ønsker plan
lagt, er det derfor et lige så vigtigt spørgs
mål med hvilke midler, man ønsker planen
gennemført.
Hist og her føler man trang til at sætte er
spørgsmålstegn, f.eks. hvor Ole Roed Jensen
(side 51) hævder, at man stadig underforstår
det størst mulige forbrug som et mål for
graden af individets lykke. Regionalplanlæg
ningen er vel egentlig et bevis på det mod
satte.
bjs.

To slesvigske gårde

Da R. Mejborg i 1892 udsendte sit kendte
værk om »Slesvigske bøndergårde« tog han
landsbyen Ostenfeld som repræsentant for
den vestlige del af egnen syd for Slien-Danevirke som en af de byer, der bedst havde be
varet det gamle udseende. Blandt andet hav
de han side 28 en plan over Peter Heldts
gård i Ostenfeld.
Paneler fra denne gård havnede hos den
tyske samler Ulrich Jahn, der sammen med
andre ting afhændede dem til Dansk Folke
museum i 1897, og samtidig havde museet
en føler ude om erhvervelse af selve gården.
Det skete gennem den danske grosserer P. F.
Jess i Husum, der brugte lærer Otto Thiesen
i Ostenfeld som mellemmand.
Men i 1898 kom en mand i vejen med en
slæde. Det var gymnasielærer Magnus Voss,
der ville købe nogle bænke fra den heldtske
gård, men blev afvist med, at de hørte til
gården, som var blevet tilbudt Dansk folke
museum. Nu fik Voss travlt, og på hans for
anledning blev gården købt af borgmesteren
i Husum, så Dansk Folkemuseum måtte se
sig om efter en anden gård. Det endte med
Reimers gård, så kapløbet endte med, at der
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omtrent samtidig blev opstillet to Ostenfeldgårde, den ene i Husum, den anden i Friluftsmuseeet i Lyngby.
Det meste af dette kan man læse i en
spændende lille bog af Peter Michelsen, ud
givet af Nationalmuseet om Ostenfeldgården
på Frilandsmuseet. Bogen skildrer alle de
overvejelser, museumsfolkene måtte igen
nem for at afgøre, hvilke af de senere til
bygninger der ikke skulle genopføres. Man
valgte at genopføre gården i den tilstand,
den måtte menes at have haft oprindeligt,
det vil sige fra 1685, det årstal der sammen
med Hans Petersen, navnet på den daværen
de ejer, står indskåret i portoverliggeren.
Tildels er der altså tale om en rekonstruk
tion. Og så ved man endda ikke bestemt,
hvad der har været før 1685. Man har imid
lertid ved hjælp af en optælling af årringe
konstateret, at bjælken over ildstedet er fæl
det i vinterhalvåret 1580-81, og alt tyder
på, at husets hovedkonstruktion stammer fra
den tid og altså er over hundrede år ældre
end tidligere antaget.
Peter Michelsen gennemgår huset med
diele, flett, pisel og døms, altsammen for

godt en snes kroner. Det er rigeligt pengene
værd.

I samme serie har Nationalmuseet udgivet
Jørgen Røster »Gården fra Sønder Sejerslev«,
hvorom der står: »en landsby, der ligger ca.
4 km nord for Højer i det sydvestligste Søn
derjylland«. Jamen, ved Nationalmuseet da
ikke, at Sønderjylland strækker sig syd for
den nuværende landegrænse?
Søren Mikkelsen Clausens gård fra Sønder
Sejerslev, der blev rejst 1971 som det hidtil
største bygningsværk på Frilandsmuseet, lå
ikke på værft, men var sikret mod stormflod
ved placeringen på geest-randen (kanten af
Hjerpsted bakkeø), hvorfra man kunne dyr
ke 60 tdr. kogsland og 80 tdr. pløjejord på

Nationalmuseets arbejdsmark
»Nationalmuseeets arbejdsmark 1977« er
den 50. årgang af det værdifulde årsskrift,
der begyndte i 1928 som »Fra Nationalmu
seets arbejdsmark«, og i anledning af jubi
læet er der denne gang et register over de
50 års artikler. Skriftet er nu vokset til en
bog på små 200 sider, stort format, dejligt
papir, fine illustrationer, også i farve, og
man kommer viden om i verden. Man bør i

hvert fald gøre sig den fornøjelse at kigge i
bogen på biblioteket.
Selv om der ikke findes meget om den
landsdel, der er vor, er der dog altid noget,
der direkte eller indirekte har interesse også
for sønderjyske læsere. For eksempel artik
len om Frederiks tyske kirke, som kong Fre
derik V gav byggegrund, lotteribevilling og
siden store tilskud, da den tyske menighed
på Christianshavn var blevet ked af at dele
Vor Frelser kirke med den danske menighed,
hvorved den tyske menighed følte sig »lille
og foragtet«.
Menigheden var dog langtfra stor nok til
at fylde kirken, men holdt ud til 1886, inden

bakkeøen. Gården lå på enklavejord under
kongerigsk styre, hvilket ikke skånede den
for at komme under tysk styre fra 1864, der
blev indledningen til en svær periode. Folke
tallet i sognet faldt fra 1503 i 1860 til 1089
i 1910, udvandringen betød mangel på ar
bejdskraft, hvilket fremmede anvendelsen af
mange nye landbrugsmaskiner der på egnen.
Bortset fra den svære hjulplov, der blev
brugt helt op imod den første verdenskrig,
altså længe efter at man andre steder var
gået over til svingploven; hjulploven egnede
sig specielt godt til de tunge marskjorder og
opbrækning af hedejord.
Det er godt, at forfatterne ikke nøjes med
at skildre disse gårdes bygningshistoriske
særegenheder, men sætter gårdene ind i den
ramme, hvor de har hørt hjemme.
bjs.

kirken occicielt blev nedlagt. I 1901 genåb
nedes den som dansk sognekirke under det
nuværende navn: Christianskirken. Men kir
ken står stadig som et monument over et ka
pitel af tyskhedens historie i Danmark.
Man kan også nævne artiklen om vejene
over Risby å, der løber ud i Præstø fjord.
Man har her fundet oldtidsveje over vade
stedet ved Risby, der har kunnet dateres til
yngre stenalder, yngre broncealder, ger
mansk jernalder, vikingetid og senere. Det
drejer sig om veje af grene og ris, senere
stenlagte veje, og det skulle være mærkeligt,
om Risbyvejene ikke også kaster lys over
sønderjyske vejforhold ved de klassiske va
desteder.
Af mere direkte interesse for Sønderjysk
Månedsskrifts læserkreds er årgang 1976,
der rummer artikler bl.a. om biblioteket fra
Den kongelige mønt i Altona, Frilandsmu
seets gårdstuehus fra Barsø, Møgeltønder
kirkes restaurering samt røntgendokumenta
tionen af jernalderfundet ved Årupgård.
Nationalmuseets arbejdsmark er værd at
stifte bekendskab med.
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Omkring spisebordet
Museumspædagog på Sønderborg slot fr. In
ge Adriansen har udsendt særtryk af »Bord
skik og Borddækning« (Dansk kulturhisto
risk Museumsforening), i hvilket hun har
skrevet: »Albuerne-af-bordet og lad-være-

æ Rummelpot 1977
En af de sikre julebebudere er Rummelpot
ten, redigeret af redaktør Ole Bech. Det er
32. årgang, der lægges på bordet i år, og

denne helt specielle form for historieskriv
ning, hvor store og små begivenheder i det
forgangne år atter repeteres i humoristisk
satirisk udgave, kan kun vække munterhed
- både hos de optrædende og hos alle lands
delens øvrige mere anonyme beboere. Skulle
en og anden vandreanekdote være sluppet
gennem det redaktionelle nåleøje, bliver den
gerne iklædt lokale klædebon, og det gør den
jo ikke mindre morsom.
Blandt de store helsidestegninger, som
man naturligvis først kigger efter, er Ole

at-snakke-med-mad-i-munden!«, en både se
riøs og munter sammenfatning af en under
søgelse af bordskik i nogle danske miljøer
siden første verdenskrig.

Weiles kostelige gengivelse af trafikvirvarret
efter den amtslige indsats på den kollektive
transports koordineringsområde virkelig
uimodståelig og temmelig tidkrævende. Den
er fuld af komiske detaljer. Og Kai Christi
ansens kommentar til TVs manglende inter
esse for vikingespillene i Jels er lige så fuld
af enkeltheder, lige så tidkrævende og lige
så morsom. Også flagaffæren på Dybbøl
med Svend Hellesen i Johan Ovesens lidt
respektløse streg kalder på smilet. Men der
er megen anden og god morskab at kigge
efter på de mange sider - som altid ikke
mindst i de ofte særegne annoncer med dia
lekt-teksterne.

Sydslesvigsk årbog - Dansk virke i grænselandet 76-77.
Hvor er det et utroligt omspændende arbej kedel.« Side 142: Medens Flensborg Avis
de, der berettes om i den sydslesvigske år nord for grænsen har haft en fremgang pa

bog, som udgives af Sydslesvigsk forening
og redigeres af Eskild Bram. Formanden for
Foredragsudvalget, rektor Knud Fanø, kan
således berette om et år med 1468 møder og
ialt 76.874 deltagere. Dertil kommer f.eks.
årsmøderne, i år med 17.783 deltagere.
Der lægges ikke skjul på, at der også fin
des mørke punkter. Eksempel side 26: »Pro
blemet med den svage sydslesvigske delta
gelse i en del af (års)møderne har plaget mig
i et par år.« Side 139: »Det skal tilgives, at
man ikke har fået lært at tale det danske
sprog, men det kan man godt gå lidt stille
med og sætte noget ind på i hvert fald at
forstå sproget, for uden denne vilje kan vi
pakke sammen som dansk sydslesvigsk fol-
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121 abonnenter, er der kun et plus på 4 i
syd for grænsen. Selv om også det er en
fremgang, er den alt for lille!
Men heldigvis er der mange flere lys
punkter, og som Sydslesvigsk forenings nye
formand, Ernst Vollertsen, skriver i forordet :
»Mit håb er, at læseren i dette skrift kan
finde oplysning, udfordring inspiration og
gerne en anledning til at fortælle os, hvor
ledes vi i 1978 og de kommende år kan gøre
både det ene og det andet bedre.«
Hermed være årbogen anbefalet på det
bedste til alle venner af det danske arbejde i
grænselandet, specielt den del, der ligger
syd for grænsen.
bjs.

Anna Kjems: Spind selv på håndten.
Udgivet af Dansk Centralbibliotek, Den slesvigske Samling. I kommission hos Padborg

Boghandel.
I forordet til dette smukke, lille hæfte skri
ver Niels Bue Køster, at formålet med ud
givelsen er opfyldt, hvis man efter læsnin
gen finder, at et gammelt kulturmønster er
trådt lidt tydeligere frem. Men mon ikke
Anna Kjems har haft et videre sigte? Hun så
sikkert meget gerne, at bogen inspirerede
læserne til at selv at forsøge sig med spinding af uld på den lille, enkle håndten.
Billeder og vejledende tekster er mere end
besnærende, og lykkes det ikke at få et stør
re antal hjemmespundne, hjemmestrikkede
trøjer lagt under juletræet og på gaveborde
i de kommende år, er Anna Kjems i hvert
I rækken af PRIVATE PERSONARKIVER
har Landsarkivet i Åbenrå nu afsluttet ud
arbejdelsen af fortegnelser over rigsdags
mand Gustav Johannsens og folketingsmand
Johan Ottosens privatarkiver. Der er en en
kelt pakke med arkivalier fra Gustav Jo
hannsens far, skolelærer Burchard F. Johann
sen. I registreringen er medtaget både ano
nyme og ulæselige breve - det er meget
grundigt, men der er også ting, som umid
delbart vil forny interessen, f.ex. Gustav
[ohannsens dagbog fra fængselsopholdet i
Glückstadt 1876.
Kun én ting er forbeholdt den interesse
rede forsker: En forseglet pakke med breve
vekslet mellem Johan Ottosen og hans hu
stru Martha er endnu utilgængelige.

fald uden skyld.
Ulden fra den nye fårerace Kjællinghøl,
som civilingeniør C. Friis-Jespersen og hans
kone arbejder med i Bjerringbro, er særlig
velegnet til spinding på håndten. 40 gram
uld giver 100 meter garn, og mens garn
spindes højre om, tvindes det venstre om.
Foruden egnet uld, som der vist skal hånde
lag til at lave en »fyldig, blød og gennem
sigtig« - »sommersky« af, skal man have
en håndten. Den er nem at lave efter bogens
anvisning. Og så er det ellers blot om at ta
ge fat!

Samtidig er det tilsvarende arbejde med
H. P. Hanssens privatarkiv, det mest omfat
tende og mest betydningsfulde af de nyere
privatarkiver, afsluttet. Registeret (ca. 1875
-1936) fylder knap 300 sider, og at gen
nemblade det er som at se i en telefonbog.
Kendte og ukendte navne i alfabetisk orden
side efter side - alt er blevet gemt af fru
Helene Hanssen.
Her ligger nøglen til en lang epokes be
givenheder, et stof, som nu er tilgængeligt,
og som ingen historiker, der vil beskæftige
sig med dette halve sekels grænselandshisto
rie kan komme uden om.
De to fortegnelser koster hhv. 10,- og
25,- kroner.

Inge Adriansen: Julebrev.

3,50 kroner.
Det er ved at blive fast tradition, at museumpædagog Inge Adriasen op mod jul sen
der et julebrev fra Sønderborg slot. I år kom
mer brevet i form af en halv snes løsark,
der hver behandler et emne: Nytårssang i
Ketting, lidt om julelege, julevelgørenhed og
almisser, julepynt og opskrift på en julekage,

nogle personlige juleerindringer fra århun
dredets begyndelse og endelig et blad om ad
vent, særlig udviklingen af adventskransen.
Om den sidste kan i øvrigt tilføjes, at firma
et Asp Holmblad roser sig af at have bidra
get meget til skikkens udbredelse - på et
rent merkantilt grundlag.
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Om Almisser uddelt i Asserballe præste
gård i midten af 1800-taIlet er det fristen
de at citere: »Om eftermiddagen kom hus
mandskonerne. Det var ligesom de så under
ligt sneg sig op langs huset. Efter at de hav
de sat træskoene i rad i forstuen, kom de ind

og fik lidt i kurven. De mælte ikke et ord,
men fik kun deres poser og gav en slatten
hånd til tak.« Men gør vi det mere betænk
somt i dag med vore kontorlandskaber pa
de offentlige kontorer?

Peter Seeberg: 12.-17. november 1917.

Arena.
I anledning af 75-års jubilæet har firmaet
P. J. Schmidt, Vojens, haft den originale
ide at bede Peter Seeberg, der jo er født og
opvokset i Skrydstrup, så at sige nabo til
Vojens, om et manuskript, der kunne an
vendes som en tak for de mange lykønsk
ninger.
Resultatet er blevet manuskriptet til en
film, et »forslag til en film«, som forfatte
ren kalder det. Tidspunktet er seks dage i
november 1917, dengang Rusland sluttede
separatfred med Tyskland, stedet er ikke
Vojensegnen, men handlingen foregår i det
vestlige Midtsønderjylland, ikke langt fra
Kongeåen, og selve handlingen er hovedper
sonen Matthias problem. Skal han - kan
han -, der er hjemme på orlov, flygte til sik
kerheden nord for Kongeåen? Omkring ham
står forældrene, faderen stejl i sit krav om
ikke at svigte den lovlige øvrighed, moderen

vegere, vaklende, vennen Axel, de unge pi
ger, hele landsbymilieuet.
Da Matthias endelig vælger at flygte og
sammen med Axel går mod nord, kommer
vennen uden vanskeligheder over åen, mens
Matthias giver op og vender om. Han kan
ikke gå over, faderens dominans er for stærk,
og i en antydet slutning forstår man, at
Matthias dør ved fronten. Med god samvit
tighed. Må man da i hvert fald håbe.
Filmen er tænkt optaget i sort/hvidt, hvad
mange scener også indbyder til, men pud
sigt nok anvender Seeberg den ene gang ef
ter den anden farveadjektiver. Esben Høilund
Carlsen har som konsulent sagt god for for
slaget til filmen, men man leder efter en
instruktør. Kunne emnet ikke friste ham
selv? Der ville utvivlsomt komme et virke
ligt smukt resultat ud af et samarbejde mel
lem de to sønderjyder.
ibs.

Alsidigt Zeitschrift

436 siders historie i et drabelig kedeligt ud
styr må ikke afskrække, når det drejer sig
om Zeitschrift der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Geschichte, bind 102/103,
årg. 1977/78. Wolfgang Prange har erstat
tet Olaf Klose som udgiverrepræsentant, som
det foreløbig synes uden anden ændring end
at en dobbeltårgang nu kun fylder det sam
me som tidligere en enkelt årgang, og mon
det er andet end et overgangsproblem?
Især kan det anbefales danske læsere at
stifte bekendtskab med afsnittet »Bespre
chungen und Hinweise«, der løbende - 1 år
på 90 sider - søger at give et overblik over
bøger, afhandlinger og tidsskriftartikler, der
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belyser Slesvigs og Holstens historie.
Blandt de største artikler i årets Zeit
schrift vil danske læsere hefte sig ved Erich
Hoffmanns skildring af Graf Gerhard III
der Grosse von Holstein, på dansk kendt
som den kullede greve, der så stærkt greb
ind i Danmarks historie. Den lille Rends
borggreve, der blev Danmarks ukronede
konge, og som banede vej for den tyske ind
flydelse i Sønderjylland og fik knyttet Sles
vig og Holsten sammen på en måde, der
gennem århundrede voldte de danske be
svær, fremstilles sympatisk, men fraskrives
glorien som tysk nationalhelt, fordi han ikke
bevidst handlede i tyskhedens tjeneste. På

samme måde henstilles Niels Ebbesen som
en jysk adelshelt, der handlede i overensstem
melse med den traditionelle jyske trang til
oprør mod landets hersker, da han dræbte
greven i Randers. Uanset motiver, hvorom
der kun kan gisnes, stod Niels Ebbesen dog
vistnok som repræsentant for en bredere folkeprotest imod det tyske regimente, som
ikke blot for senere slægtled men også for
samtiden havde et nationalt islæt. Et uden
landsk herskertryk kan avle et nationalt
modtryk.
Albert Batelmann retter en interessant
kritik imod kartografen Johannes Mejers
kort over Vadehavskysten 1637 og 1649,
altså efter den store stormflod 1634, der slog
det gamle Nordstrand i stykker. Rekostruktionen af kystudviklingen på denne stræk
ning støttes af et kort, tegnet af Fritz Fischer.
Man må beklage, at der ikke har været råd
til at tydeliggøre kortet med farver.
Den 24. august 1753 forbød den danske
kong Frederik V sine undersåtter gennem
et generalpatent at emigrere til de fremmede
kolonier i Amerika. Ingwer Ernst Momsen
påviser, at baggrunden dels var en hverveplakat, der blev fundet i Tumby i Angel,
dels en annonce fra et samlingssted for emi
granter i Altona, men Momsen tilføjer, at
generalpatentet var overflødigt, for der gik
:ngen udvandring fra den danske konges
del af hertugdømmerne til Amerika, bort
set fra de danske kolonier i Vestindien. Ud
vandringen gik til andre europæiske lande,
iremfor alt Nederlandene, som det fremgik
af regeringens efterforskning, men imod
denne udvandring foretog regeringen sig in:et, formodentlig for ikke at blive generet
: den merkantilistiske politik, der fremmedes
af indvandring fra andre lande i Europa.
To artikler belyser vigtige afsnit i den
danske forfatningshistorie. Da den danske
xonge i 1816 nedsatte en forfatningskom
mission for at forberede den forfatning, han
var forpligtet til at give Holsten som tysk
forbundsland, kom der fra en række slesvig

ske byer anmodninger om også at få del i de
planlagte forfatningsmæssige rettigheder.
For kongen var det imidlertid vanskeligt at
give Hertugdømmet Slesvig forfatnings
mæssige rettigheder uden også at give Konkeriget det, og sagen endte jo med, at både
Holsten, Slesvig og Kongeriget på et senere
tidspunkt alle fik rådgivende stænderforsam
linger; Kongeriget fik endda to, en for øerne
i Roskilde og desuden en jysk i Viborg for
at undgå markeringen af en særstilling for
Slesvig.
Tidligere har man tillagt det slesvigholstenske ridderskabs sekretær, professor
Dahlmann i Kiel æren for det forfatnings
mæssige røre i de slesvigske byer 1816-18,
der jo lagde op til en slesvig-holstensk poli
tik. Men dr. Japsen har tidligere i Sønder
jyske Årbøger, side 320 - støttet til Ostenfeldt - påvist, at Dahlmann tværtimod stil
lede sig noget køligt, åbenbart af aristokra
tisk tilbageholdenhed overfor byerne. Den
drivende kraft var Åbenrås borgmester, Ben
dix Schow, der vilde kamp imod enevælden
støttet til borgerskabet og i dets interesse.
Beviserne for denne opfattelses rigtighed, en
række breve fra Bendix Schow til Dahlmann,
er offentliggjort i deres helhed i Zeitschrift,
så nu kan man læse Japsens kommentarer
i Sønderjyske Årbøger og beviserne i Zeit
schrift.
Sagen vedrørende en forfatning for Hol
sten blev i første omgang henlagt, men blev
senere genoptaget med det nævnte resultat,
at den dansk-tyske helstat fik fire stænder
forsamlinger. Alexander Scharff belyser i en
artikel sammenhængen i denne udvikling og
inddrager også oprettelsen af hertugdøm
mernes overappellationsret.
Endelig er der artikler om løn og priser
omkring anno 1500, om socialstrukturen i
tre holstenske byer ved samme tid, om litte
raturen vedrørende skibsfarten 1800-1850
og om agrarreformen i Slesvig-Holsten efter
1945.
bjs.
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Sønderjyske Årbøger 1977

Dorrit Andersen, Knud Fanø og G. Japsen
(red): »Sønderjyske Årbøger 1977« - 250 s.
ill. - (Historisk Samfund for Sønderjylland)
Tyngdepunktet i »Sønderjyske Arbøger
1977« ligger i historisk stof fra landsdelen
inden for de sidste hundrede år. For at gå
til yderpunkter har redaktionen endog med
taget en begivenhed, der nogenlunde falder
sammen med selve udgivelsesdatoen. Det
er indvielsen af det nye museum i Haderslev,
der blev åbnet den 27. november 1977 i
overværelse af bl.a. dronning Ingrid, i bogen
markeret ved et nydeligt omslagsbillede. Så
tæt har årbøgerne vist aldrig før været det
journalistiske scoop.
Billeder kan naturligvis være historie,
selvom de er aldrig så friske, og hidtil til
syneladende overset arkivmateriale kan
pludselig springe ud af hylderne og supplere
vor viden om det stadig uovertruffet største
kapitel i sønderjysk pressehistorie: Jens Jes
sens nyskabelse af »Flensborg Avis« i kraft
af stilistiske evner, et polemisk talent, der
passede ind i en hård tid, og endelig ikke
mindst et virkeligt tag på selve udgiver
virksomheden, det tekniske og forretnings
mæssige. Jenssen passede ikke blot den le
dende artikel og føljetonen, men også abon
nementsprotokollen, køre- og sejlplaner, så
at bladet kunne komme hurtigt ud osv. Han
er ofte blevet sammenlignet med Viggo Hø
rup, men der stak også en Henrik Cavling
i ham.
Den kilde, der her i årbogen belyser Jens
Jessens virksomhed som bladmand yderlige
re, er skrevet af hans elev og efterfølger,
redaktør Ernst Christiansen. Anledningen til
også at mindes Christiansen i år er ganske
nærliggende. En mindre kreds højtideligholdt
i september på kirkegården i Flensborg hun
dredåret for drengen fra Vejbæk, der blev
til »Manden i Flensborg«, som Kaj Munk
senere kaldte den hårdt prøvede chefredak
tør. Arkivar Dorrit Andersen har nu udgivet,
indledt og forsynet med et fyldigt noteappa
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rat et erindringsmanuskript fra 1912, som
Ernst Christiansen gav titlen: »20 år i en
sønderjysk redaktion«, og som - så vidt vi
des - aldrig før har været trykt.
Disse optegnelser, begyndende ved fem
årsalderen, da familien flyttede fra Vejbæk
i Bov sogn til Flensborg bliver i følge sagens
natur i første række til et selvportræt, men
lader alligevel hele vejen igennem Jessen
stå i forgrunden. Ernst Christiansen »redak
tionslærling«, som det hed på »Flensborg
Avis« i 1893, og det var faktisk den gam
meldags hårde mesterlære. Den journalisti
ske løbebane begyndte med at slå streger i
protokol og løbe med korrektur op til sæt
teriet i den skumle gård på Nørre Gårdender
»Jeg var bitter og skuffet. . .«
Der gik et par år, før Jessen tog sig vide
re af sin elev, men så blev det også til en
virkelig grundig uddannelse, én af de bedste,
dansk journalistik bød på den gang. End
ikke undervisning i latin og fransk mangle
de. Igen hører vi om Jessen som den strenge
lærer, der helst ville lave et fuldkommen
fejlfrit blad, skrevet i et kort, klart og fyn
digt sprog. Overflødigt omsvøb blev skån
selsløst udraderet.
Senere fik Emst Christiansen et nærmere
forhold til Jessen, faderligt er vist for stærkt
et udtryk, men han blev dog den, overfor
hvem den store læremester udviklede sine
tanker bl.a. på lange aftenture. Afbrydelser
fra Christiansens side forekom ikke.
Da Jessen blev rigsdagsmand, virkede
Ernst Christiansen i perioder som hans pri
vatsekretær i Berlin. Den største kompli
ment, Jessen nogensinde har givet Ernst
Christiansen, var, at en læser havde opfat
tet en Christiansen-artikel som værende
skrevet af Jessen selv. Efter i seks år at
have været Jessens efterfølger som leder af
»Flensborg Avis«, sluttede Christiansen i
1912 sine optegnelser med at udtrykke føl
gende målsætning, der vel også står som et
foreløbigt testamente: »Jessen helligede

Flensborg Avis det meste af sin livsgerning.
At bevare den ikke alene som et monument
om hans virke, men som et livskraftigt, år
vågent led i vor tusindårige grænsevagt,
hans navn værdigt, det har været det føl
gende slægtleds opgave«.
Den anden sønderjyske førerskikkelse,
H. P. Hanssen, som man sjældent kalder
redaktør og udgiver, skønt han var det (af
»Hejmdal«) kom i modsætning til Jessen
til at opleve genforeningen. Mens Jessens
offentlige gerning således helt faldt i fremmedherredømmets tid og derfor kan behand
les nogenlunde samlet som en kompromis
løs fortsættelse af protestpolitikken, kommer
rian ikke let uden om at »dele« Hanssen i et
før og efter 1920. Hvorfor blev overgangen
så svær for ham? Ja, her ligger emnet for
en selvstændig undersøgelse.
I årbogens mest omfangsrige afhandling
(60 sider) behandler cand. mag. Agnes
Schmidt Poulsen det særlige kapitel i søn
derjysk partihistorie efter 1920, der drejer
sig om at få oprettet et lokalt afgrænset søn
derjysk Venstre i familie med, men ikke
nødvendigvis afhængigt af det kongerigske
Venstre med stort V. Det var tanker om en
slags politisk autonomi i overgangstiden,
eller om et særligt H. P. Hanssen-parti. Ven
stres, især. I. C. Christensens forhold til
H. P. Hanssen, var afgjort platonisk, efter
at H. P. Hanssen i juni 1919 var blevet med
lem af den radikale regering Zahle som mi
nister for sønderjyske anliggender. Venstre
havde da heller ingen taburet til Hanssen,
da Niels Neergaard dannede regering i april
' 920. Allerede året før var I. C. Christensen
og Niels Neergaard begyndt at nærme sig
Flensborgstandpunktet. Men fremfor alt
gjaldt det for begge ledende Venstrepolitike
re om at holde partiet samlet i disse grænse
stridens år. I Sønderjylland kunne partiet
Venstre på forhånd regne med stor sympati.
Det var et agrarparti, og landsdelens hoved
erhverv var landbrug. Tilmed stod Venstre
i befolkningens bevidsthed som eksponent

for højskolebevægelsen, det økonomiske
demokrati inden for andelsvæsnet, bæreren
af nationale og folkelige bevægelser osv.
H. P. Hanssen på sin side havde indtaget
det standpunkt, at han under ingen om
stændigheder ville indtræde i et bestemt par
ti i overgangstiden. Hovedopgaven var løs
ningen af de sønderjyske spørgsmål; han
havde ikke lyst til at arbejde med de »indre
danske småting«. Det var den sønderjyske
politik, der skulle samle en særlig sønder
jysk rigsdagsgruppe. Desuden var Hanssen
ikke tilhænger af Venstres grænsepolitik.
Sin egen havde han fået igennem i den ra
dikale regering. Dette blev også anstødsste
nen i selve Nordslesvig, hvor navnlig Flensborg-folkene modarbejdede hans separatisti
ske politik under henvisning til, at den hav
de et anstrøg af radikalisme og derfor ikke
kunne samle alle.
Et gammelt jysk ord siger, at når kattene
rives, gør de killinger. I Sønderjylland re
ves man i 1920 om betingelserne for at sam
les under Venstres partibanner. Det særlige
sønderjyske Venstre blev ikke til noget, men
partiet Venstre som sådant nedkom med 7
killinger, rettere 7 mandater (inch Lands
tinget) ved september-valget 1920. I alt fik
partiet 47 pct. af stemmerne i landsdelen,
betydeligt over landsgennemsnittet. Denne
stilling kunne ikke holdes, da de nordsles
vigske vælgere efterhånden fik kendskab til
de danske partier.
H. P. Hanssen i hans »gode« periode mø
der vi igen kort i lektor, dr. theol. Günter
Weitlings oversigt over Indre Mission i
Nordslesvig før århundredskiftet. Ikke så
dan, at H. P. Hanssen sluttede sig til Indre
Mission, men allerede under Köller-politikken gjorde han i sin nationalpolitiske ind
sats' storhedstid et forsøg på at knytte en
forbindelse mellem den rigsdanske og den
nordslesvigske Indre Mission. Formålet var
at pege på forpligtelsen over for det jordiske
fædreland, den landsdel, der ville komme til
at lide under en fortyskning i pietismens
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navn, eller en national indifferens under på
virkning af løsenet, at Guds rige ikke er
af denne verden.
Dette skisma belyser Weitling indgående
i en analyse af de interne IM-forhold med
særligt henblik på formanden, Vilhelm Becks,
holdning.
Af kronologisk ældre stof i årbogen kan
nævnes pens, førstelærer J. H. Jensens kilde
skrifter vedrørende Tumbøl 1714-66. Et

andet godt bidrag inden for personalhisto
rien er ankechef H. F. Gardes skilding, bl.a.
gennem breve, af cand, theol. Adolf Knud
sen, der en kort tid efter 1864 var leder af
en dansk folkehøjskole på Sandbjerg Slot
ved Alssund.
Endelig bør »Sønderjyske Årbøger« roses
for anmeldelser af væsentlig lokal litteratur,
beretninger m.m. Her fastholdes kulturelt
liv.
Eskild Bram.

Historiske skitser

ved at samle nogle af hans historiske for
tællinger, ialt fem. Kirken og præsten er
centrum i dem alle, og Oluf Bangs religiøse
og lokalhistoriske interesse har her forenet
sig i nogle skitser, som især vil appellere til
læsere i de sogne, der er behandlet: Sottrup,
Nybøl, Dybbøl og Ulkebøl.

Gennem Andr. Clausens boghandel er ud
sendt en lille bog af Oluf Bang »Historiske
skitser fra Dybbøl og omegn«. Oluf Bang,
der var præst i Dybbøl 1941-1963 (se Bo
gen om Dybbøl side 204 ff), døde i fjor, og
familien har ønsket at sætte ham et minde
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3. september: Flensborg oplever sin første
politisk motiverede sprængstofaktion gen
nem et bombeattentat mod statsadvokaturen
ved Flensborg landsret.
Af Flensborgs nye adressebog fremgår, at
af personer over 18 år bærer 1767 navnet
Petersen og 1758 navnet Hansen.
SSV-fraktionens formand Jacob Meyer pe
ger på, at husvildeproblemet i Flensborg
praktisk talt er løst. Fra 640 husvildefamilier
i 1970 er man nede på 15 i dag.
7. september: I en beretning fra Dansk kirke
i Sydslesvig på DKU's årsmøde i Sønderborg
udtrykkes en vis bekymring for fremtiden,
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sagt med følgende ord: de gamle er ved at
dø bort, og de yngres interesse for kirkens
virke kan skrives med meget små bogstaver.
Der peges også på, at der stadig findes man
ge mennesker, som hører til den danske folkedel, men som endnu ikke har taget skrid
tet til at blive medlemmer af Dansk kirke i
Sydslesvig.
Slesvig-Holsten er det eneste vesttyske
forbundsland, som siden 1975 har kunnet
notere en beskeden vækst i indbyggertallet.
Den mangeårige leder af socialdemokratiet
i Slesvig-Holsten Joachim Steffen også kal
det »Røde Jochem« forlader landdagen.

8. september: I følge en redegørelse af kul
tusminister Walter Braun er undervisnings
situationen i landet Slesvig-Holsten tilfreds
stillende, og for de ca. 508.000 elever inden

for samtlige skoleformer har man gennem
nyansættelse af 590 lærere formået at holde
klassekvotienten på 28,6 elever pr. klasse.

9. september: Gennem investeringer på ialt
1,2 milliarder DM vil forbundsstat og del
stat gennemføre et udvidet kystsikringsprogram, hvori indgår den tyske del af det
fremskudte dige fra Emmerlev til Silddæm
ningen, som ventes igangsat i 1980. Des
uden er afsat midler til inddigningsprojektet
i Nordstrandbugten og en række digefor
stærkningsarbejder.
Mens antallet af landbrugere i 1882 i hele
provinsen Slesvig Holsten endnu var 42 pct.
af indbyggertallet, var det i 1925 dalet til
23 pct. og tæller i dag kun 6 pct. af den
samlede befolkning.
10. september: I Flensborg mindes man ved
en højtidelighed 100-årsdagen for redaktør
Ernst Christiansens fødsel.

11. september: Jaruplund Højskole peger i et
»nødråb« på, at en række danske kommuner
ikke vil give tilskud til elever nordfra, skønt
højskolen tilskudsmæssigt er ligestillet med
andre danske højskoler.
14. september: Indenfor Sydslesvigsk For
ening forberedes det kommende landsmøde
den 15. oktober. Som formandsemner er op
stillet overlærer Ernst Vollertsen, Lyrskov,
cg skoleleder Gerhard Ernst, Husby, mens
skoleleder Georg Lesch, Nykirke, og den nu
værende SSF-formand Ernst Meyer foreslås
til posterne som næstformand.

15. september: På et SSV-tillidsmandsmøde
i Nibøl bebuder SSV-næstformand Wilhelm
Klüver et lovændringsforslag til SSV's lands
møde, hvorefter også danske statsborgere
bør kunne varetage styrelsesposter, som hid
til har været forbeholdt medlemmer, der er
valgbare i Vesttyskland.
Under en høring om kystsikringsproble

mer på vestkysten oplyses, at der siden 1963
er anvendt 950 mill. DM til kystbeskyttelse,
og at der frem til 1986 vil blive anvendt
yderligere 885 mill. DM. Af landets ialt 630
km diger er ialt 376 km udbygget eller af
kortet siden 1963.
16. september: Under en konference arran
geret af Det danske Selskab rejste forman
den for Nordfrisisk Institut dr. Frederik
Paulsen tanken, at der oprettes et regionsråd
i forbindelse med Europaparlamentet, hvis
opgave det skulle være at varetage de peri
fere regioners interesser.
Gennem et opråb opfordrer Det slesvigholstenske Hjemstavnsforbund til at skaffe
midler til restaurering af Isted-mindehallen,
som er meget forfalden.
18. september: I forbindelse med genindviel
sen af Kongreshallen i Husum underskrives
en venskabskontrakt mellem Husum by og
Gentofte kommune.
21. september: Sydslesvigsk Forening i det
gamle Flensborg amt kan melde om ny med
lemsfremgang og er nu oppe på 3510 med
lemmer.
22. september: Under restaureringsarbejder
på Mariekirken i Flensborg findes tre bly
kapsler fra 1880, som viser, at flertallet i
menighedsrådet bestod af dansksindede.
Blandt andet var der deponeret et Danne
brogsflag og et foto af Gustav Johannsen.
90 danske skoledirektører mødes i Husum
for at studere både dansk og tysk skolevæ
sen.
23. september: Elevtallet i de danske skoler
er 6.573 mod 6.525 i fjor. Siden 1965 er
elevtallet steget med 62 pct. Antallet af be
gyndere var i år 597 mod 653 i fjor. Antal
let af børnehavebørn er ialt 1845 mod 1913
i fjor. Tilbagegangen svarer stort set til den
almindelige nedgang i fødselstallene. Antal
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let af skoler er uændret 69, mens antallet af
børnehaver er reduceret med en til 62.

24. september: Den europæiske mindretals
union FUEV vælger som ny præsident, sydtyroleren Karl Mitterdorfer, som afløser for
generalsekretær Hans Ronald Jørgensen, der
gennem fire år har været unionens præsi
dent.

27. september: På Dansk Skoleforenings fæl
lesrådsmøde i Bredsted oplyses, at skolefor
eningens driftsudgifter i 1976/77 er steget
med 10 pct. eller 48.900.000 DM. Heraf har
det danske undervisningsministerium dæk
ket 32.900.000 DM, mens Slesvig-Holsten
gav et tilskud på 13.100.000 DM, heri for
første gang et beløb på 90.000 DM til elev
transport. Til børnehaverne ydedes fra Kiel
860.000 DM, mens forældrenes eget bidrag
var på lidt over 800.000 DM. Til Jaruplund
højskole ydedes 136.000 DM og til voksen
undervisningen ca. 75.000 DM.
Skoledirektør Chr. Thorup Nielsen opfor
drer Samrådet til en bedre prioritering af
anlægsopgaverne og peger på, at en dansk
efterskole bør have højeste prioritet.
Den sydslesvigske skolecentral er flyttet
fra Slesvig til lokaler i Stuhrsallé i Flens
borg.
30. september: Gennem en dansksproget
brochure vil Industri- og Handelskammeret
i Flensborg søge kontakt med danske erhversorganisationer og virksomheder.
SSF og SSV's amtsafdeling i Flensborg
amt ønsker klare retningslinier, efter at et
styrelsesmedlem i Ko.bbermølle kvindefor
ening til kommunevalget har ladet sig op
stille for SPD.

NORD FOR GRÆNSEN

1. september: Udbygningen af Enstedværket
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er et godt eksempel på et grænseoverskriden
de samarbejde, erklærer direktør Knud
Fischer, Sønderjyllands Højspændingsværk
på et møde i København.
Folketingsmand Jes Schmidt meddeler, at
han omend med betænkeligheder, men af
hensyn til landbruget, vil stemme for rege
ringens kriseforslag. Dog vil han stemme
imod punktafgifterne, som han betegner som
et slag i ansigtet på grænselandet og grænse
handelen.

2. september: Nationale mindretal og spe
cielt det tyske mindretal i Nordslesvig vil
høre til de fag, den tyske ungdomsskole i
Tinglev kommune vil tilbyde 14-18 årige,
oplyser skolens leder Philipp Iwersen, som
desuden oplyser, at den tyske ungdomsskole
sidste år havde 176 elever fordelt på 11 kur
ser.
Arbejdsløse vil ikke frivilligt tage til Søn
derjylland for at søge arbejde indenfor byg
ge- og anlægssektoren, hævder medlem af
Sønderjyllands Erhvervsråd, tømrermester
Chr. Jensen, Bolderslev, som peger på, at
man til gengæld kan få den manglende ar
bejdskraft fra Vesttyskland, og de 600 vest
tyskere, der arbejder i grænselandet, er fuldt
motiverede.
Distriktschef B. Grove Vejlstrup, Frederi
cia, oplyser, at DSB nu definitivt har opgivet
jernbanestrækningen Haderslev-Vojens. Man
vil i stedet fortsætte med buskørsel.
Jydske Tidende skriver i en leder, at Søn
derjyllands amt, efter at amtets tekniske eks
perter for fem år siden gik til angreb mod
de såkaldte »sorte pletter« på landkortet, har
haft succes med sin trafikplanlægning; der
imod betegnes samordningen af den kollek
tive trafik, der trådte i kraft 1. august, som
ikke alt for vellykket.

3. september: I henhold til den 16. alminde
lige vurdering er ejendomsværdierne i Søn
derjyllands amt steget fra 18,51 milliarder
til 36,14 milliarder eller med 95 pct.

4. september: Højskoleforstander Helge
Skov, Askov, er foruroliget over, at tyske
TV-folk betragter det som en kendsgerning,
at grænsen er overskredet, og han ønsker
derfor mediepresset mod grænsen svækket.
Abild gamle skole indvies som lokalcenter
for egnens befolknings fritidsaktiviteter.

7. september: De sønderjyske Handels
standsforeninger ønsker et øget erhvervs
samarbejde over grænsen, ligesom man drøf
tede et forslag om dannelse af en grænse
overskridende region for turistsamarbejde.

8. september: Viceskoleinspektør Chr. Stenz
protesterer i en kronik imod betegnelsen, at
sproggrænsen marcherer, og fastslår, at
trods påstande om det modsatte ligger sprog
grænsen for Nordelesvigs vedkommende fast
og urokkelig.
I forbindelse med et besøg af Egnsudvik
lingsrådet i Sønderjylland meddeles, at der
til en sønderjysk virksomhed er ydet et in
vesteringstilskud på 1 mill, kr., samtidig
med at der til Den europæiske Investerings
bank er givet indstilling om et lån på 6 mill,
kr.
12. september: I Sønderjylland gælder stadig
kejser Wilhelms forordning af 1874 for per
sonregistrering, hvilket heller ikke forandres
af en ny lov, som forudser visse visse juste
ringer på personregisterområdet. Skellet ved
Kongeåen vil stadig blive opretholdt.

16. september: En landvæsenskommission
giver tilladelse til en delvis regulering af
Kongeåen. Miljøkonsulent Børge Christen
sen, Århus, siger hertil, at denne afgørelse
set i relation til den samtidig verserende
fredningssag omkring Kongeådalen bør ap
pelleres. Ellers bliver Kongeåen til et sminket
lig.
I Blans indvies Slagteriregion Syds nye
slagteri med en kapacitet til 650.000 svin
pr. år.

Det tyske mindretal forbereder i en række
sogne egen listeopstilling til menighedsråds
valgene.

17. september: Egnsudviklingsrådet anbefa
ler, at blandt andet Haderslev, Vojens og
Christiansfeld kommuner stryges som ud
viklingsområder.
Der optages forhandlinger med indenrigs
ministeriet på grund af et forslag om at re
ducere antallet af senge på Åbenrå sygehus
fra 135 til 100.
Under overværelse af dronning Ingrid ind
vies et nyt musikhus i Sønderborg.
18. september: Antallet af frivillige sønder
jyske brandmænd er nu oppe på 1985, op
lyses det på Sønderjydsk Frivilligt Brand
værnsforbunds årsmøde i Sønderborg.
Det tyske Grenzfriedensbund vil i sam
arbejde med Bund deutscher Nordschleswiger
arrangere en konference i Sankelmark til be
lysning af den tyske skoles uddannelsespo
litiske betydning i det dansk-tyske grænse
område.

21. september: Arbejdskredsen af unge
Nordslesvigere betegner på et diskussions
møde i Åbenrå den skæve grænsehandel som
et indre dansk problem. De store afgifter
gør enhver konkurrence i detailhandelen il
lusorisk.
Fredningsplanudvalgene i Sønderjylland
og en række jyske amter opfordrer befolk
ningen til at bidrage til at bevare de sidste
rester af Hærvejen, og gennem registrering
af flest mulige spor med tiden at kunne gen
skabe vejen i et eller flere forløb ubrudt fra
Viborg og til den dansk-tyske grænse.
22. september: Kruså må efter åbningen af
motorvejen ændre sin erhvervsstruktur og i
højere grad indstille sig på lokal omsætning
og ikke mindst forsøge at trække kunder
sydfra, siger formanden for Padborg-Kruså
Erhvervsråd, direktør A. Falkenberg.
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Trafikminister Kjeld Olesen bekræfter, at
et ministermøde har givet tilslutning til
uigenkaldeligt at standse persontrafikken på
strækningen Haderslev-Vojens.

24. september: I en leder i DannevirkeHejmdal afvises radiorådsformand Jørgen
Kleeners forslag om at skabe flere regionalTV og i stedet via satellit at etablere et nor
disk TV, som kan knytte Norden sammen
på en ny måde.
Arkæologiske udgravninger ved Løgum
kloster synes at have givet bevis på, at klo
steret var befæstet med to voldsystemer, som
kan dateres til 12-1300 tallet, og er vidnes
byrd om, at munkene endnu op til 300 år
efter kristendommens indførelse måtte ud
kæmpe regulære slag.
Grænsekøbmændene betegner et forslag
om forlængelse af tredøgnsreglen og ned
skæring af hedvinsrationen som en »spøg«
og uden væsentlig betydning.

25. september: På den tyske Skoledag i Tøn
der oplyses, at der efter sammenlægningen
af Jyndevad og Tinglev skoler er 19 tyske
privatskoler, som besøges af 1533 elever,
heraf 146 på det tyske gymnasium i Åben
rå og 58 på den tyske efterskole i Tinglev.
Skolekonsulent P. Sönnichsen opfordrer til
et mere intimt samarbejde mellem børneha
ver og skoler. Ca. 50 forældrepar har beslut
tet at sende deres børn i danske skoler.
I aften- og ungdomsskoler under den ty
ske skoleforening deltog ialt 997 deltagere
fordelt på 64 kurser.
Ved 7 tyske skoler er der nu indrettet
skolebiblioteker.

30. september: Bund deutscher Nordschles
wigers hovedstyrelse vedtager et nyt prin
cipprogram, som sammen med nye vedtæg
ter forelægges organisationens delegeret
møde.
Alssundbroen er det stærkest befærdede
vejafsnit i hele Sønderjylland, fremgår det af
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en rapport fra amtets udvalg for teknik og
miljø. Næstefter kommer strækningen ved
Lundsbjerg og omkørselsvejen omkring Ha
derslev.
Borgmestrene i Haderslev, Vojens og Chri
stiansfeld vil protestere imod Egnsudvik
lingsrådets afgørelse om at unddrage de tre
kommuner udviklingshjælp.
De 25 tyske børnehaver i Nordslesvig be
søges i år af 598 børn mod 566 i 1976/77.

Oktober

SYD FOR GRÆNSEN

2. oktober: På 75-års jubilæet for Nordfrie
sischer Verein für Heimatkunde und Heimat
liebe beklages det, at den danskorienterede
Foriining for nationale Friiske ikke ville del
tage men vil fastholde sin afstandtagen fra
»Retningslinierne fra Bohmsted« som ret
ningslinier for, at friserne betragtes som en
tysk folkedel. Formanden for Det slesvigholstenske Hjemstavnsforbund dr. Schmidt
oplyste, at der fortsat arbejdes på forbedrin
ger til opretholdelse af det frisiske sprog.

4. oktober: På Nordfrisisk Instituts general
forsamling i Bredsted oplyses, at instituttet
agter at erhverve den ejendom, instituttet i
øjeblikket har til huse i, hvilket vil give in
stituttet yderligere forbedrede arbejdsmulig
heder.
5. oktober: Formanden for Faghøjskolen
Flensborg, dr. Hans-Georg Hasler venter
endnu inden udgangen af 1977 et endeligt
svar fra kultusministeriet i Kiel om den
fremtidige strukturering af de tekniske ud
dannelsesgrene i Flensborg herunder det øn
skede tekniske universitet.
Flensborg Avis går i en leder skarpt i rette
med det tyske socialdemokratis bestræbelser
på i Harreslev at opstille dansksindede på

sin liste til kommunevalget og peger over
for SSV vælgere på, at medlemsskabet for
pligter. Vil man opstille for et andet parti,
kan man ikke samtidig være aktiv indenfor
danske kulturelle organisationer eller skole
kredse.

8. oktober: Landdagsmand Karl Otto Meyer
vil i samråd med sine parlamentskollegaer
fra Flensborgområdet drøfte aktuelle støtte
muligheder for Flensborg skibsværft.

10. oktober: I et afskedsinterview med Flens
borg Avis siger den afgående formand for
Sydslesvigsk Forening, Ernst Meyer, at der
er spildt for meget krudt på omorganisering
og nye love og vedtægter. Det kan man ikke
bygge en folkebevægelse op på.
CDU i Flensborg by proklamerer ved et
opstillingsmøde, at enhver stemme på SSV er
en stemme på SPD. Flensborg Avis betegner
denne forhåndsstillingtagen som en gene for
fremtidige samarbejdsmuligheder med CDU
i byrådet.
I samarbejde mellem Dansk Centralbiblio
tek og Stadtbücherei i Flensborg åbnes i Bor
gerhallen på Flensborg Rådhus en Grøn
landsudstilling, stillet til rådighed af den
danske ambassade i Bonn.
13. oktober: Den slesvigholstenske finans
minister Gerd Lausen mener ikke, at der igen
kan skabes fuld beskæftigelse, men finder
det realistisk at forvente, at der med en mere
er hvervs venlig politik i Vesttyskland stadig
må regnes med 400.000 til 500.000 arbejds
løse i Vesttyskland.
På et pressemøde i Kiel advarer Karl Otto
Meyer de tyske partier imod at opstille
dansksindede kandidater på deres lister, idet
det kan belaste SSV's forhold til disse par
tier. Målet for SSV ved kommunevalget er
23.000 stemmer.
Stiftelsen til bevarelsen af Husums bybil
lede vil skaffe midler til opkøb af bevarings
værdige ejendomme og sikre en restaurering

svarende til, hvad man har nået i Ribe og
Tønder.

14. oktober: Kulturringen i Langballe amts
distrikt vil sætte ind for bevarelsen af de
fire gamle vindmøller i Strygemølle, Undevad, Munkbrarup og Vesterholt.
Efter at der er indløbet bidrag fra hele for
bundsrepublikken, kan man nu gå i gang
med en restaurering af den tyske Istedmindehal.

15. oktober: I følge budgetforslaget, der fo
relægges den slesvigholstenske landdag, skal
der til de danske skoler i Sydslesvig bevilges
ialt 16.326 mill. DM.
På et møde med kontaktudvalget for det
tyske mindretal i Nordslesvig oplyses, at det
tyske mindretalsbudget balancerer med 20
mill. DM. I henhold til aftalen mellem Bonn
og Kiel stiller Bonn 6 mill. DM til rådighed,
mens Kiels tilskud er på 1,7 mill. DM. Des
uden regnes med danske tilskud på 7,8 mill.
DM og 1,5 mill, fra amt og kommuner, mens
mindretallets egne ydelser anslås til 2,6 mill.
DM.
Ved Duborgskolen nedlægges grundsten
til den nye udvidelse, som forventes færdig
til skoleårets begyndelse 1978.
På Sydslesvigsk Forenings første lands
møde i Husum oplyses, at SSF har 21.396
medlemmer eller 99 færre end sidste år.
Dødsfald har kostet 450 medlemmer. Der
spores dog en langsom forbedring i alders
strukturen.
Som ny formand valgtes overlærer Ernst
Vollertsen, Lyrskov, mens skoleleder Ger
hard Ernst, Husby, valgtes som 1. næstfor
mand og skoleleder Georg Lesch, Nykirke,
valgtes til 2. næstformand.
18. oktober: I et tiltrædelsesinterview i
Flensborg Avis udtaler den nyvalgte for
mand for Sydslesvigsk Forening, Ernst Vol
lertsen, at han håber på et bedre oplysnings
arbejde omkring Sydslesvig også i Danmark,
og at der skabes bedre kontakt over græn
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sen, ligesom han opfordrer til flere grænse
landsindslag i Danmarks Radio. Desuden vil
han søge frem til en klarere definition af,
hvad der kræves for at være dansk i Syd
slesvig. Der er brug for klarere retningslinier
m.h.t. at være solidarisk med hele den øvrige
danske befolkning i Sydslesvig.
29. oktober: På landdagsmødet i Kiel kræver
Karl Otto Meyer en trinvis forhøjelse af lan
dets tilskud til det danske skolevæsen med
3,5 mill. DM, så man når frem til en 100
pct.s dækning af gennemsnitsomkostninger
ne mod nu 80 pct. til grundskolen og 85 pct.
til gymnasiet. Desuden gik Karl Otto Meyer
ind for at der bevilges 100.000 DM til Dansk
Centralbibliotek.
Karl Otto Meyer imødegik også en udta
lelse af ministerpræsident Gerhard Stolten
berg om, at mindretallets skoler får en kraf
tig støtte fra Danmark, med, at denne jo
tidligere havde henstillet til Danmark om at
bringe orden i sin økonomi.
20. oktober: Skoledirektør Chr. Thorup Niel
sen advarer på et møde i Husum mod Ernst
Vollertsens krav om, at solidaritetsbegrebet
føres ud i sin yderste konsekvens og beteg
ner det som et angreb på skoleforeningens
politik og specielt rettet mod de danske bør
nehaver.
22. oktober: Det slesvigholstenske Kultus
ministerium har nu givet grønt lys for op
rettelsen af et frisisk professorat ved Kiels
universitet.

27. oktober: Rådmand og formand for Flens
borg skibsværfts bedriftsråd, Hans-Olaf
Christensen får tildelt Freiherr v. Stein me
daljen for sit mangeårige kommunale ar
bejde.
SSV-fraktionen i Flensborg byråd betrag
ter socialminister Karl-Eduard Claussens op
lysninger om, at Flensborg ikke skal have
noget nyt sygehus som et slag under bælte
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stedet. Man kræver, at byrådet straks tager
sygehussagen op igen.
På de danske menigheders fællesmøde i
Flensborg fastslår pastor Mogens Barfod,
Højer, at tysk sprogs udbredelse bl.a. gen
nem TV nok medfører, at befolkningen taler
det tyske sprog bedre, men det medfører ik
ke en mentalitets- og holdningsændring i be
folkningen. Han anså derfor ikke den for
øgede udbredelse af tysk i Sønderjylland som
en fare for det danske sprog.
29. oktober: På et møde i Holtenå bekræfter
Ernst Vollertsen, at hans krav om større so
lidaritet kan tolkes som et angreb på den af
skoleforeningen førte politik.

32. oktober: På SSV's kandidatliste til kreds
dagsvalget i Slesvig-Flensborg amt opstilles
Gerhard Wehlitz, Kappel, Ernst Meyer, Me
delby og Günter Weber, Harreslev, som
spidskandidater.

NORD FOR GRÆNSEN
2. oktober: Der knyttes officiel venskabsfor
bindelse mellem Gråsten og Büdelsdorf ved
Rendsborg. Der består i forvejen en fadder
skabskontakt mellem Büdelsdorf og det ty
ske mindretals institutioner.

4. oktober: Formanden for Bund deutscher
Nordschleswiger Gerhard Schmidt fremsæt
ter en erklæring om, at det tyske mindretal
siden 1945 har ydet sit bidrag til en dansk
tysk forståelse og til fremme af det gode na
boskab i grænselandet, og beklager, at en
kelte personer øjensynlig tilstræber at for
styrre det gode naboskabs fredelige udvik
ling. Han må derfor tilbagevise den af re
daktør Bjørn Svensson rejste problematik
omkring det tyske mindretals forhold under
og holdning til nazismen.
Tinglev kommune overtager med en skat-

teprocent på 19,2 førstepladsen blandt alle
landets kommuner, mens Nordborg med 13,0
pct. hører til blandt de otte laveste.

stateres en langsom stigning i folketallet i de
vestlige egne, fordi der er kommet flere
virksomheder hertil.

6. oktober: En undersøgelse foretaget af Grå
sten, Kærgård og Ladelund landbrugsskoler
synes at vise, at der intet behov er for en ny
landbrugsskole i Tønder. Der er tilstrækkelig
kapacitet på de tre skoler til at dække det
sønderjyske behov.

13. oktober: Sønderjyllands amtsråds trafik
udvalg føler sig ført bag lyset gennem tra
fikministerens forslag om helt at standse
både person- og godstrafik på HaderslevVojens strækningen.

7. oktober: Trafikminister Kjeld Olesen fo
relægger lovforslag i folketinget, som vil
betyde nedlæggelse af både persontogs- og
geds trafikken på strækningen HaderslevVojens.

8. oktober: I følge en afhandling af Karen
Margrethe Pedersen, udsendt af Institut for
Grænseregionsforskning som en analyse af
170 børn i Gram kommune, skulle de kun
dialekttalende være dårligere socialt stillet
end børn, som enten taler rigsdansk eller
det, der kaldes et regionalsprog, dialekt med
rigsdansk tillempning.
Når Jyske Telegraf regiment i august 1978
kommer til Tønder, vil byens befolkningstal
stige med 324, idet det militære personel
omfatter 259 nye husstande.
Efter en forhandling mellem en sønder
jysk delegation og indenrigsminister Egon
Jensen opnår man et tilsagn om, at Åbenrå
sygehus vil blive bevaret i en størrelse, så
det kan fungere både som medicinsk og ki
rurgisk sygehus.
11. oktober: Sønderjyllands amtsråds øko
nomiudvalg finder Egnsudviklingsrådets for
slag om, at Christiansfeld, Haderslev og
Vojens skal udgå som egnsudviklingsområ
der, meget uheldig, når der samtidig stiles
efter en øget udvikling omkring Kolding,
sem vil skade hele Sønderjylland.
12. oktober: I følge den af amtsrådet ud
sendte grundbog om regionsplanlægning i
Sønderjyllands amt kan der siden 1970 kon

15. oktober: Under forhandlingerne i kon
taktudvalget for det tyske mindretal under
landdagen i Kiel oplyses det, at financierin
gen af et nybygningsprogram ved den tyske
skole i Sønderborg nu er sikret.
Der er alt for mange tilbud til alt for få,
mener lederen af ungdomsgården Knivs
bjerg, dr. Ekkehard Krüger, som finder at
der er en alt for hård konkurrence mellem
sportslige og kulturelle arrangementer in
denfor det tyske mindretals ungdom.
18. oktober: Forfatteren Manfred Spliedt
siger i en artikel i Jydske Tidende, at det
ikke kan betegnes som tysk-fjendtligt at gø
re op med nazitiden, men den ældre genera
tion blev alt for stærkt hængende i fortiden
med det resultat, at de bedste af mindretal
lets unge skuffet forlod mindretallets orga
nisationer.

20. oktober: Under en vestkysttur for folke
tingets presseloge oplyste trafikminister
Kjeld Olesen, at en overenskomst om byg
ningen af det dansk-tyske dige vil være klar
inden nytår.
Folketingsmand Johs. Burgdorff betegner
regeringens forslag om nedlæggelse af stats
banestrækningen Haderslev-Vojens som en
amputation af Haderslevs transportmulighe
der.

21. oktober: Udsendelse af en brochure, del
vis med dansk tekst om den tyske privat
skole i Lunden opfattes fra forskellig side
som en direkte provokation. Formanden for
den nordalsiske teaterforening Konkordia i
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Nordborg, bankdirektør P. K. Schmidt me
ner, at det kan føre til en forstyrrelse af det
ellers afspændte dansk-tyske forhold.
Formanden for den tyske skoleforening i
Nørherred, Heinrich Jepsen, siger til Radio
Syd, at formålet med den tyske skole netop
er at være åben og ikke isoleret.

24. oktober: Konsulenten for de tyske skoler
i Nordslesvig P. J. Sönnichsen finder ikke
Lunden skoles fremgangsmåde provokeren
de. Den tyske skole må have mulighed for at
informere om sit arbejde.
Der Nordschleswiger rejser i en leder
spørgsmålet om det heldige i brochurens
formulering af, at det ikke er nødvendigt at
være medlem af det tyske mindretal for at
kunne sende sit barn i den 2-sprogede skole,
men mener i øvrigt at der er handlet i over
ensstemmelse med den tyske Skole- og
Sprogforenings målsætning, at tyske insti
tutioner er et tilbud til alle borgere i lands
delen.

legere tmøde i Tinglev vedtages en række
vedtægtsændringer, hvorefter organisatio
nens formand fremtidig vælges af delegeretforsamlingen, ligesom en kollektiv tilslut
ning af andre organisationer er mulig. Sam
tidig vedtages et principprogram for Sles
vigsk Parti, hvis interesser fortsat varetages
af Bund deutscher Nordschleswiger.
Amtsrådsmedlem Hermann Heil oplyser
på delegeretmødet, at mindretalles tilskuds
behov for 1977 vil beløbe sig til ca. 8 mill.
DM, som dækkes af henholdsvis Kiel- og
Bonnregeringen.

26. oktober: Den tyske befolkningsgruppe er
som tysksproget gruppe en kulturkreds, der
skal beholde sine nationale, kulturelle og hi
storiske værdier, men det skal ske uden at
isolere sig og samtidig loyalt og ansvars
fuldt overfor den danske stat, fastslog for
manden for Bund deutscher Nordschleswiger
Gerhard Schmidt i Tinglev.
Medlemstallet i Bund deutscher Nordschleswiger ligger omtrent uforandret på
4.450.

25. oktober: På et tysk skolemøde i Sankelmark, hvor også Lunden skoles aktivitet
drøftes, fastslog formanden for den tyske
skole i Gråsten, dr. Uwe Møller, at de tyske
skoler også fremtidig er det tyske mindretals
skoler, men der bør herske en ånd, så også
forældre, som ikke tilhører mindretallet, kan
føle sig tilfredse med skolen.

28. oktober: Fælleslandboforeningen i Søn
derjylland frygter, at der i tiden frem til
1990 vil gå 5560 ha landbrugsjord tabt, sva
rende til 180 gennemsnitslandbrug eller på
størrelse med landbrugsarealet i Sundeved
kommune.

26. oktober: I følge en pressemeddelelse fra
ministeriet for offentlige arbejder er der nu
opnået dansk-tysk enighed om et udkast til
overenskomst om opførelsen af det frem
skudte dige.
Det er målet at udvikle Padborg-Krusåområdet til det største landværts transport
og distributionscenter i Nordeuropa, siger
formanden for Padborg-Kruså Erhvervsråd,
direktør A. Falkenberg, som samtidig* opfor
drer til at indstille kampen imod et told-fri
lager i Padborg.
På Bund deutscher Nordschleswigers de

29. oktober: I en samtale med Der Nordschleswiger siger skolekonsulent P. J. Sön
nichsen, at der vil ske en aktivering af PRarbejdet for den tyske Skole- og Sprogfor
ening.
Den tyske skole i Lunden på Nordals vil
ikke stjæle elever fra de danske skoler, men
vil sikre sig de tyske tilflytterbørn, som kom
mer til egnen, siger skoleleder Fritz Müller,
som samtidig peger på, at skolen i dag be
søges af 30 elever og højst har plads til 4045 elever.
Uge Folkehøjskole indvies.
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En god julegave
Giv et gaveabonnement på SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1978.
Så giver De megen og fornøjelig læsning - næsten 500 sider alsidigt stof om landsdelen,
en tyk bog med mange billeder.
Abonnementet koster 58- kroner, og vor ekspedition, tlf. (04) 62 46 83, ordner både bestil
lingen og den månedlige hilsen fra Dem.
HELT GRATIS SENDER VI EN JULEGAVE FOR DEM:
Nemlig et prøvehæfte. Det er ganske vist ikke helt nyt, for vi sender et hæfte fra en af de
måneder, hvor vi har et overskudslager liggende. Men det koster kun en telefonopringning (04) 62 46 83.

Sønderjysk Månedsskrift nov./dec. 1977
Dette hæfte er det årlige dobbelthæfte, hvor en del af stoffet er fælles med de nordslesvig
ske museers årbog.
Arbogen 1977 er redigeret af museumsinspektør Jørgen Slettebo, og artiklerne, som stilles
til vor rådighed, er ikke blot interessante, men en god hjælp til vor lidt betrængte økonomi.

Indholdsfortegnelse til SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1945-74
er udkommet.
Dermed er samtlige årgange 1924-1974 registreret
Den nye indholdsfortegnelse, der også omfatter forfatter- og emneregister, er udarbejdet
af overbibliotekar Niels Henrik Kragh Nielsen, Rødding, og kan bestilles hos
Historisk Samfund for Sønderjylland
Ekspeditionen. Landsarkivet. 6200 Åbenrå. Telf. (04) 62 46 83.
Prisen er 30,00 kroner, dog er prisen for medlemmer og abonnenter kun 20,00 kroner.

Det sydslesvigske julemærke
er ualmindelig kønt i år. Det er tegnet af grafikeren Christa Steensen, og forestiller fire af
julens fugle, Gråspurv, Rødstjert, Gråsisken og Gærdesmutte, som sidder i en firblok - man
er næsten nødt til at bruge fire mærker, hver gang man poster et julebrev.
Et mærke koster 25 øre eller 10 pf., et helt ark med 40 mærker 10,- kroner eller 4 DM. Så
det er en lille finansoperation at betale med danske penge i år. Pengene går til dansk
folkeligt arbejde i Sydslesvig.
Bestilling: Grænseforeningen, Peder Skramsgade 5, 1054 København K. Tlf. (01) 11 30 63.
Giro: 3 0018 49. Husk porto til forsendelsen. Tryksag: 0,70 kr.
I Sydslesvig sælges mærket på amtssekretariaterne og Flensborg bysekretariat, hos Dansk
Boghandel og i Bladcentralen, Storegade 83.

Bymuseet i Flensborg
Udstilling 2. december 1977 til 8. januar 1978 af værker af
Oluf Braren (1787-1839)
Museet er lukket 25.12.1977 og 1.1.1978. Ellers åbent dagligt kl. 10-13 og 15-17. Søndag
lukket om eftermiddagen. Lukket alle lørdage. Fri adgang.

En kedelig julegave
Desværre er det nødvendigt at forhøje abonnementsprisen i 1978. Fremtidig er årsprisen for
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 58,- kr. Tillægget dækker nøje portoforhøjelse, momsfor
højelse og højere trykkeomkostninger. Ikke mere.
Venlig hilsen
Redaktionen

HØJST ANTIK

Sonderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresse:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.

Bredgade 4. Øster-Hojst (14 I;
ost for Tønder).
Sønderjyske antikviteter sai
E. Lund Christiansen, Bredge<
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 '
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DANEBOD HØJSKOLE
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vin

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Herri ingat i

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling
folkeminder - Medvirken i udstiilingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Niels Sterum.
5 mdr. kursus januar-maj.

Korta kursus juni november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Telf. (04) 74 33 25, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00.
- -

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB
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HØJSKOLE
SØNDERBORG HANDELS!: :olh
Handelsgymnasium - Handelsh; ikole •
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 5 25
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De fleste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værd
papirer,•, eget ht
dagligei økonom
økonoi
DIS-Danmark
De er altid velk
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