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som et modtræk til den tyske »Kreditanstalt Vogelgesang«. Hensigten var at skaffe hjælp til danske 
landmænd i en tid præget af økonomiske problemer og national spænding.
Gennem næsten 40 år var gdr. Hans Andersen, Kongsbjerg ved Tønder, formand for Landeværnet. 
I anledning af jubilæet udgiver Historisk Samfund for Sønderjylland hans erindringer fra de mange 
års kamp for danskheden.
Bogen er et værdifuldt kildeskrift om et halvt århundredes nationale brydninger. I dag er klimaet 
blevet et andet, og professor Troels Fink trækker i en indledning linjerne op til 1980’erne.
Bogen er på 102 sider, illustreret og indbundet. Prisen er for medlemmer af Historisk Samfund kun 
45 kr. excl. forsendelse. Pris i boghandlen 65 kr. Bogen kan bestilles i Historisk Samfunds 
sekretariat, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. (ma.-fr. 9-15) 04 62 47 83.
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Aabenraa set fra nord. I forgrunden vejen, der fører ned over Dimen. Et stykke af den brolagte vej er 
stadig bevaret her. Litografi afWilh. Heuer, Hamborg, trykt i lllustrirte Hausblätter 1855, bilag til nr. 
29, s. 232. Historiske Samlinger, Aabenraa.

De gamle veje mellem Aabenraa og 
dets opland
Af H. V GREGERSEN

Aage Lauritsens artikel »Gamle færdsels
linier i Aabenraa« (Nordslesvigske Museer 
bd.13, 1986, s.48- 64, også trykt i Sønder
jysk Månedsskrift 1986, s.354-70) har 
foranlediget dr.phiL H. V. Gregersen, Ha
derslev, til endnu engang at tage problemer
ne omkring Aabenraas landværts forbin
delser op. H. V Gregersen har tidligere 
beskæftiget sig med Aabenraas ældste histo
rie og har bl a. skrevet afsnittet om byens 
opståen og ældste historie i Aabenraa bys 
historie bdl, 1961. Han mener ikke, at man 
kan bygge udelukkende på matrikelskel, 

højdeforhold og andre naturgivne forhold, 
men argumenterer i denne artikel for, at 
også gamle kort, stednavne og skriftlige 
kilder nødvendigvis må inddrages, når man 
ønsker viden om ældre tiders vejforløb.

Ingen af de søndeijyske østkystbyer har en 
beliggenhed, der gør det så kompliceret at 
komme til og fra byen, som det er tilfældet 
med Aabenraa.

Alene dette, at det gamle Affenrå havde 
sin særlige købstadsdialekt, let kendelig 
fra omegnens søndeijyske talesprog, siger 
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noget om, at Apenrade »waldumkränzt«, 
som det hedder i en tysk hjemstavnssang, 
var en verden for sig. Kun ud mod havet 
åbnede denne verden sig; allerede i mid
delalderen var der forbindelse til Skåne, i 
1600-årene til Gotland, omkring år 1700 
til Liverpool, hvorfra der hentedes salt, og 
hvorfra urmagerfamilien Green kom til 
byen (1), og endelig i sejlskibenes sidste 
tid til Latinamerika, til vejen rundt om 
Kap Hoorn, endvidere tils Kina-kysten, 
hvor det var Aabenraa- skibene, der viste 
Dannebrog i Hongkongs havn.

Det var de ganske særlige geografiske 
forhold, der skabte de store hindringer for 
forbindelsen mellem Aabenraa og dets 
opland. Byens ældste del er vokset op på 
den yderste, sydligste del af bybakken, der 
skyder sig frem fra nord og nordvest. Først 
i løbet af nogle århundreder kom bebyg
gelsen til at omfatte hele bakken, således 
som det ses af Johs. Mejers kort fra ca. 
1640.

Det var som nævnt beliggenheden ud til 
den dybe og brede fjord, der har skabt 
Aabenraa. Det fremgår med al ønskelig 
tydelighed af navnet på Aabenraas for
svundne moder-landsby Opnør, der bety
der »åben strandbred«, og det er derfor 
med fuld ret, at Aabenraas byvåben viser 
»de tre makreller«.

Som oplandsby derimod har Aabenraa 
alle dage haft langt vanskeligere kår end f. 
eks. Haderslev, idet vejforbindelserne fra 
fjordens strand med dens skibbro op til 
landet bag ved den skovklædte bakkerand 
har budt trafikken de allerstørste hindrin
ger, et forhold, der først blev løst med 
chaussébyggeriet i 1840’rne og med 
1930’rnes store oplandsveje. Endnu den 
dag i dag er vejstykket Dimen ud mod Løjt 
land et synligt eksempel på de vanskelig
heder, som ældre tiders kørende trafik har 
haft at kæmpe med. Det var alene de 
udmærkede landingsmuligheder, der 
fandtes der, hvor det langstrakte bak- 

kehvælv nærmer sig fjorden, der fik de 
vejfarende til at trodse de stejle veje op og 
ned ad de skovklædte bakker.

De udstrakte engarealer syd og sydvest 
for bybakken, hvis omfang let ses ved at 
følge 2-meters højdekurven, frembød dog 
endnu langt større hindringer for sam
færdselen. Jævnligt stod disse arealer un
der vand, noget som alle ældre aabenraa- 
ere vil kunne mindes. Her var færdsel 
derfor ikke uden videre mulig.

Dette fremhæves, fordi Aage Lauritsen af 
redaktionen for »Nordslesvigske Museer« 
(og derefter i Sønderjysk Månedsskrift) 
har fået optaget en lang omtale af »Gamle 
færdselslinier i Aabenraa«. Han har heri 
gjort sig til talsmand for, at Vestergade 
også i helt gammel tid har haft en fort
sættelse ud over engdragene. Han vil altså 
mene, at denne gade har været andet end 
blot en forbindelsesvej mellem kongebor
gen Aabenraahus og byens skibbro; bevi
set herfor er følgende: »Rimeligveis vil 
man ved jordarbejder finde, eller have 
fundet rislag, som er lagt for at lette 
færdselen på den stadig blødere bund« etc. 
Endvidere savner han i samme omtale den 
ene af Storetorvs »to gaffelgrene«. »Den 
østre er god nok«, hedder det, » det er 
selve Søndergade«, men fra torvets vestsi
de »løber man panden mod en mur«. 
»Ikke engang en stribe matrikelskel røber, 
hvor den vestre gren har gået«; han mener 
derfor, at det må være grundene langs 
Søndergade, der »har opslugt hvad spor af 
vej, der måtte have været på strækningen 
mellem Vestergade og Slotsgade«. Trods 
de manglende matrikélskel ved Storetorv 
foreslås alligevel en vejlinje ad matrikel
skel på begge sider af Slotsgade og derfra 
videre tværs over Mølleåen.

Men Slotsgades lange matrikelskel på 
søndre side skyldes ganske enkelt, at Møl- 
leåens løb har flyttet sig (2). Gadens så 
ofte fremhævede let svungne forløb svarer
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Kort over Aabenraa på 
grundlag af det ældste ma

trikelkort over byen fra 
1876-77. Der er en meter 

mellem højdekurveme.
Fuldt optrukne gader og 

veje er dels de gader, som 
må antages at være bebyg

get ved middelalderens slut
ning, dels byens forbindel
sesveje til omverdenen. Et

tallet og den punkterede 
linje angiver kystlinjen i 

middelalderen, femtallet 
viser Mølleåens formodede 

løb ved middelalderens 
slutning. Det senere løb 

(indtil ca. 1960) er marke
ret med en punkteret linje. 
Nordfor og parallelt med 
Mølleåen løber Slotsgade 

og nord for den igen
Vestergade, for enden af 

hvilken Aabenraas ældste 
borg, Aabenraahus lå. Ef
ter Aabenraa. Byhistorisk

Atlas, 1985, side 8.
Målestok ca. 1:10.000.

helt og holdent til Mølleåens oprindelige 
leje. Grundene mod syd nåede ned til åen, 
og her kunne beboerne have deres både 
liggende og trække dem op på land, 
således som det den dag i dag kan ses ved 
Sliens bred ind til byen Slesvigs fiskerbe
byggelse Holm. At dette ikke er en løs 
påstand, fremgår af en smuglersag fra 
1680, da en båd, læsset med det dengang 
så kostbare salt, søgtes losset på en af 
Slotsgade-boernes grunde ved åen (3). Et 
tænkt vejforløb tværs over åen strider 
derfor mod al fornuft.

*

Det er de foreslåede færdselslinjer ud over 
engarealerne, der har ført til den hervæ
rende indsigelse. Gamle vejspor lader sig 
nu engang ikke påvise ud fra, hvad der er 
»kuskenes livret«. Det bevarede kildema
teriale beviser tværtimod i flere tilfælde, at 
det tidligere har været alt andet end »ku
skenes livret« at køre til og fra Aaben
raa.

Med hensyn til Aabenraas ældre historie 
gælder det samme som så ofte i ældre 
lokalhistorie, nemlig at det er meget småt 
med skriftligt kildemateriale. Det udeluk
ker dog ikke, at man kan beskæftige sig 
med ældre historiske forhold, men det må
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Udsigt over de lave enge sydvest for Aabenraa. Til venstre husene på Forstallé og i Møllegade. 
Mølleåen løber fra venstre imod højre midt i billedet bag et lavt dige. Foto ca. 1950 i Historiske 
Samlinger, Aabenraa.

ske ud fra metodiske principper, hvis man 
ikke vil ende i de rene gætterier.

I det herværende tilfælde, hvor der er 
tale om ældre tiders vejforløb, må det 
være:
l)de forhåndenværende naturgivne for

hold, her specielt terrænforholdene;
2) det bevarede skriftlige materiale i form 

af arkivalier, stednavne og kort.
Ud fra sådanne principper vil vi med 
hensyn til Aabenraas ældre til- og frakør
selsveje opnå følgende resultat:

Ad 1:2-meter højdekurven, (således som 
den vises i Aabenraa Bys Historie, bind I, s. 
39, og i Aabenraa, Byhistorisk Atlas, s. 7) 
gør det klart, hvor udstrakte de færdsels
hindrende engarealer har været. De var i 
virkeligheden årsagen til, at herredsskellet 
mellem Rise og Lundtoft herreder kom til 
at gå syd om Aabenraa.

Ad 2:11257 fik munkene i Løgum kloster 
toldfrihed for handel over havnen i Aa
benraa, og borgerne i Tønder havde lige
ledes fra gammel tid ret til ind- og 
udskibning over Aabenraas skibbro. Der 
må derfor tidligt have været vejforbindel
ser mellem Aabenraa og disse byer.

Forbindelsen til Løgumkloster giver be
grundelse for vejen over Skedebjerg til 
Brande og videre vestpå. Ligeledes må 
vejen til Rise og Søst umiddelbart nord om 
engarealerne (omtrent svarende til Forst
allé) være meget gammel. Det fremgår af, 
at bønderne i den forsvundne landsby 
Opnør (antagelig beliggende omkring 
Vægterpladsen og dermed i nærheden af 
sognekirken, den nuværende Skt. Nikolai 
kirke (4)) har haft marker ved denne vej, 
de såkaldte »Gammel Opning (d.v.s. Op- 
nøring) løkker« (5). Den sydlige forgre-
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»Bulbro« 1950. Vandløbet, der krydser Sønderport ved Langebro (i baggrunden, jfr. kortets. 67), var 
i tidligere tid en af de hindringer trafikken mødte, når den søgte vej langs fjorden syd for byen. Fot. 
Historiske Samlinger, Aabenraa.

ning af denne vej ved Skovridergården, 
d.v.s. den nuværende Nørrehesselvej, kan 
muligvis have været den ældste forbin
delsesvej fra Aabenraa over Saltbjerg til 
Tønder.

Når dette siges - uden at der er belæg 
herfor skyldes det, at stednavnet Bulbro 
fortæller, at vejen til Tønder i en senere tid 
er blevet afkortet ved hjælp af en plan
kelægning hen over engdragene sydvest 
for byen. Først derefter lod det sig gøre at 
komme gennem Hjelm forbi den for
svundne landsby Hessel (6) til Saltbjerg og 
derfra videre vestpå.

Men vejen ad Bulbro har også i lange 
perioder måttet tage den sydgående færd
sel, selv om det var en omvej. I godt vejr 
fulgte færdselen ellers strandvolden langs 
med fjorden (senere Sønder Chaussé, nu 
Flensborgvej), men endnu op i 1700- 
årene hændte det, at denne vej var afbrudt 

af højvande.
Om alle disse veje - vejen til Brunde, til 

Rise og Søst, vejen over Saltbjerg, samt 
vejen sydpå - gælder det, at de nåede frem 
til Hærvejen, den Jyske Halvøs hoved
færdselsåre. Vejen over Skedebjerg til 
Brunde tog Hærvejs-trafikken nordfra, 
mens den sydgående vej, der ad »Stubbæk 
Stenbro« passerede Ensted kirke i retning 
af Kliplev, tog den sydfra kommende 
Hærvejs-trafik.

Sammen med det ovenfor omtalte vej
stykke Dimen, der udgjorde forbindelsen 
op over bakkeranden til Løjt land og 
østkyst-egnene nord derfor, er det alene 
disse veje, som terrænforholdene og det 
skriftlige kildemateriale peger på.

Indirekte understreges disse landværts 
forbindelser af oplysningerne i Aabenraa 
Bys Skrå fra 1335 (som dog for hovedpar
tens vedkommende stammer fra tiden 
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omkring ca. 1200) om aabenraaernes 
græsningsrettigheder, »således som kong 
Valdemar har skænket os dem«. Ifølge 
Skråen havde Aabenraas borgere ret til at 
lade deres kvæg græsse på syv landsbyers 
marker, der lå inden for synsvidde, d.v.s. på 
det overdrev (overvejende skovjord), der 
hørte til (Sdr.) Hostrup, Stubbæk, Årup, 
Hessel, »Gammel« (d.v.s. det tidligere) 
Opnør, samt Løjt- og Brundemark (7).

Takket være denne oplysning ved vi, at 
det ikke alene var søfarten, der spillede en 
rolle for aabenraaernes erhvervsliv; des
uden, at deres fjernveje også havde betyd
ning for forbindelsen til det nærmeste 
opland.

Noter og henvisninger:
1. Om urmagerslægten Green i Aabenraa, se 

Sønderjysk Månedsskrift, 1963, s. 197- 
199.

2. Se f.eks. kortet i Aabenraa Bys Historie, I s. 
9.

3. En smuglerhistorie fra det gamle Aabenraa 
(Sønderjysk Månedsskrift, 1953, s. 105- 
107).

4. Aabenraa Bys Historie, I, s. 12-20.
5. Smstds., spec. s. 18.
6. Hessel gik til grunde under kampene mel

lem den danske kongemagt og de holsten
ske grever 1409/10-35, se: Det slesvigske 
bispegods på Aabenraa-egnen (Sønderjysk 
Månedsskrift, 1973, s. 393-399).

7. Aabenraa Bys Historie, I s. 26-37, spec. s. 
27-29.

Skoleindberetninger 
provsti 1789
Ved PETER KR. IVERSEN

11789 nedsatte »Danske Kancelli« en kom
mission til undersøgelse af skolevæsenet på 
landet. Hensigten var klar. Hvis tidens store 
landbrugsreformer skulle føres ud i livet, 
måtte der satses på en bedre uddannelse af 
almuen. De eksisterende skoleforhold var 
elendige, og det var både langsommeligt og 
besværligt af ændre dem. Der skulle da også 
gå ikke mindre end 25 år, før arbejdet kunne 
afsluttes med den epokegørende skolelov fra 
1814.

Kommissionen startede arbejdet helt fra 
grunden med en registrering af de eksiste
rende forhold, og til det formål blev landets 
præster bedt om at besvare en række spørgs
mål vedrørende skolerne i deres sogne. Peter 
Kr. Iversen, Aabenraa, har tidligere i Søn
derjysk Månedsskrift fremlagt indberetnin
gerne fra Møgeltønder birk sam Lø og Nr.

fra Gram Herreds

Rangstrup herreder1) og her følger de tilsva
rende fra Gram herreds provsti. Indberet
ningerne omfatter de tre sogne: Nustrup, 
Skrydstrup og Gram. Sammenlignet med 
andre provstier er de ret kortfattede, men de 
indeholder dog en lang række interessante 
lokalhistoriske oplysninger.

De syv spørgsmål, kommissionen stiller, 
og som præsterne skal svare på, lyder 
således:
1) Hvor mange skoler er der i hvert sogn og 

hvor mange skolebørn over 5 år?
2) Hvor stor er afstanden fra de længst 

bortliggende gårde og huse til skolen, 
hvorledes er skolevejenes beskaffenhed 
og - lidt umotiveret i denne forbindelse - 
hvor stor er skoleholdernes årlige ind
tægt?

3) Hvor stor er degnens indtægt, hvor mange 
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degne er der i hvert herred, og hvor gamle 
er de?

4) Hvor ligger degneboligerne - midt i sog
net?

5) Hvorledes er skolehusenes tilstand, hvor 
mange fag består de af, og hvor mange 
børn kan de bekvemmelig rumme?

6) Er der agerland og have til degnebolig og 
skolehus?

Underdanig besvarelse paa de fra det 
Kongelige Danske Cancellie fremlagde 
spørgsmaale skole-væsenet angaaende 
datt. d. 14’de nov. 1789.

Gram Herred
I. Nustrup sogn
1) Udi samme er p.t. 3’de skoler, i Nustrup 

bye, i Gabel og i Bech. Skolebørn fra 5 
aar ere ialt 200.

2) Et par gaarde-beboere have Vi miil, den 
eene hidtil impassabel2) vei; de øvrige 
have vel ikke meget over ’Zt miil i det 
længste til hver sin skole. Veien er 
taalelig undtagen for Bech3) udflyttere 
og er Ting-Vad4) ofte ikke uden fare, 
ellers er ingen vandløb i veien. Skole
holderne skulde hver have 24 rdlr. efter 
den første indretning, hvortil betales 12 
l.sk. a 1 mk.l.5) af ottingen og af 
landboler 10 a 12 l.sk. aarlig, men 
derudi er siden skeede mange foran
dringer og afkortninger.

3) Degnen Løbner6), 52 aar gammel, kan 
have aarlig omtrent 100 rdlr. i høitids- 
offer, accidencer7), noget degne-korn 
og Vi af smørbøren8) med ost og brød.

4) Degne-boligen ligger ved kirken i den 
nordre side af sognet, vist nok Vi miil fra 
de østerste og vesterste beboere.

5) Gabel-skolehuus er 5 fag i god stand; 
skolestuen 3 fag kan til nød rumme 50 
børn; de andre 2’de paa hver 2 usle fag 
og kan næppe rumme halvparten af de 
skole-pligtige; begge ere i enden af 
smede-huset.

7) Hvor mange skoler behøves i hvert her
red, og hvor skal de placeres, når ingen af 
skolebørnene må have over 1/4 mil til 
skolen, samt hvor mange børn ville der i 
såfald være ved hver skole?
Svarene på spørgeskemaerne blev af sog

nepræsterne via provst og Ribe bisp frem
sendt til Danske Kancelli Besvarelserne er 
her gengivet ord- og bogstavret.

6) Til Nustrup og Bech-skole er lagt for
ordningsmæssig skolegrund, hvoraf 
dog Bech skoleholder hidtil har betalt 
grund-leie til byen. Ved Gabel skole er 
intet. Skoleholderne har endnu ingen
steds frie huus for sig, ei heller hauge- 
plads9) ved skolerne. Degne-boligen 
har en hauge-plads og et stykke grund 
af felleden10) for aarlig grund-leie.
løvrigt anmerker hr. pastor Tøxen1'), at 

skole-væsenet her sorterer under det kon- 
gel.amthuus i Hadersleb og følgelig under 
det Kongel. Tydske Cancellie.

II. Schrydstrup sogn
1) Derudi er ikkuns 1 skole, som ligger i 

Schrydstrup bye. Skole-børn fra 5 aar 
og som ei endnu har staaet til confirma
tion ere 74.

2)Lilholdt, 2’de heele gaarde, have den 
længste vei til skolen, en god Vi miil, 
men veien er god. Skoleholderen har 
aarlig 30 rdlr. til løn i penge og forskaf
fer sig selv kost og kammer.

3) Degnen12), 69 aar gammel, har i aarlige 
indkomster omtrent 100 mk. 1., som 
bestaar i høitids-offer, accidencer, den 
!4 af smør- og brød-bør og nogle tdr. 
rug.

4) I Schrydstrup er ingen degne-bolig.
5) Skolehuset er i skikkelig stand, 3 fag 

stor, skole-stuen Wi fag, hvor der nok 
kan rummes 60 børn.

6) Hverken ager-land eller hauge er ved 
skolehuset.
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III. Gram sogn, derudi er:
a) i Grambye:
1) 1 skole, hvortil antallet af børn fra 5 aar 

og som ei har staaet til confirmation er 
40 og i Schioldagger, som bestaaer af 
4’re gaarde og er henlagt til samme 
skole er 15.

2) Skoleholderens13) løn ar aarlig 32 rdlr., 
de 15 rdlr. iberegnet, som p.t. af degne- 
kaldet til skole-lønnens forbedring ere 
henlagde.

3) Degnen Hans Christian Lund14), som er 
43 aar gammel, men sidder rørt af et 
slag, har, naar pensionen til skoleholde
ren i Grambye fradrages i aarlige ind
komster 60 a 70 rdlr., som bestaar i 
høitids-offer, accidencer, */3 af smørbø
ren med ost og brød og noget degne
korn.

4) I Gram sogn er ingen degne-bolig, men 
samme maa kjøbes af successor15) og 
ligger mit i sognet.

5) Skolehuset er kun i maadelig stand, 
bestaaende af 6 fag og deraf er skole
stuen 1 '/2 fag, hvorudi kun beqvemme- 
lig kan rummes 24 børn.

6) Ved skolehuset er en skikkelig god 
hauge, noge faae tdr. heede-land paa 
landbolernes16) mark og paa ringe græs 
kan holdes 1 koe om sommeren.

b) i Thiset bye:
1) 1 skole, hvortil antallet af børn fra 5 aar 

og som ei har staaet til confirmation, er 
60.

2) Skoleholderens17) aarlige løn er 23 
rdlr.

3)-
4)-
5) Skolehuset bestaaer af 6 fag i maadelig 

stand, hvoraf skole-stuen er nesten 2’de 
fag, hvorudi til nød kan rummes 40 
børn.

6) Ved skolehuset er et stykke hauge-iord 
og kan aarlig indtages til 1 '/2 skp. sæd af 
ringe heede-land.

c) Kastrup bye:
1) 1 skole, hvortil antallet af børn fra 5 aar 

og som ei har staaet til confirmation er 
80.

2) Skoleholderens18) aarlige løn er 20 
rdlr.

3)-
4)-
5) Skolehuset bestaaer af 6 fag, kun i 

maadelig stand og deraf er skole-stuen 
1 '/2 fag, hvori beqvemmelig kan rum
mes 30 børn.

6) Ved skolehuset er en liden hauge, nogle 
tdr. land paa landbolernes mark, deels i 
heede, deels i plougland og kan avles 
omtrent 5 læs høe.

d) Vesterlinned-bye:
1) 1 skole, hvortil antallet af børn fra 5 aar 

og som ei endnu har staaet til confirma
tion, er 52.

2) Skoleholderens19) løn er aarlig 18 rdlr., 
de 10 rdlr. af herskabet og 8 rdlr. af 
byen.

3)-
4)-
5) Her er intet skolehuus, men det huus, 

hvori skolen holdes, er et halv landbols
sted, som det høi-grevelige herskab har 
tilstedet til et skole-huus indtil videre; 
det bestaaer af 12 fag i maadelig stand; 
skole-stuen er 2’de fag, hvorudi be
qvemmelig kan rummes 32 børn.

6) Ved dette landbols-huus er en liden 
hauge, samt et stykke grund, som er 
udlagt til at bygge et skole-huus paa, 
tillige noget agerland, som ligger langt 
fra byen og derfor skoleholderen til 
liden nytte, dog kan derpaa græsses 1 
koe og en eng, hvorpaa aarlig kan avles 
2’de læs høe. Skoleholderen faaer og- 
saa aarlig 16 læs brendsel.

e) Endrupscous-bye:
1) 1 skole, hvortil antallet af børn fra 5 aar 

og som ei endnu har staaet til confirma
tion, er 76.
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2) Skoleholderens20) løn er aarlig 22 rdlr. 
3)-
4)-
5) Skolehuset, som er i slet stand, bestaaer 

af 6 fag, hvoraf skolestuen er 1 fag og 
deri kan kun beqvemmelig rummes 26 
børn.

6) Ved skolehuset er en god hauge, nogle 
tdr. nesten alene heede-land, omtrent !4 
miil fra byen, som ikke er skoleholde
ren til nogen nytte.

7) Siden hverken hr. pastor Tøxen, ei hel
ler hr. Witt21) udi deres indberetninger 
have angivet nogen mangel paa skoler
ne og enhver bye i Gram-sogn har sin 
egen skole, altsaa finder jeg det ufornø
dent, at flere skolehuse end de 9 enten 
bygges eller paa andre steder indrettes, 
naar kun de allerede indrettede 
beqvem- og rummeliggjøres efter det 
angivne antal af børnene paa hvert sted 
og den overalt for ringe skole-løn for
bedres. Thiset-skole er den eneste og 
nærmeste, som kunde henlægges til 
skolen i Grambye; men børnenes antal

Noter
1. Indberetningerne fra Møgeltønder birk, 

Lø og Nr. Rangstrup herreder er tidligere 
publiceret i Sønderjysk Månedsskrift 
1984, s. 90-98; 1985, s. 183-189 og 
1986, s. 171-177. En del af besvarelserne 
er tidligere benyttet af Gottlieb Japsen i 
hans omfangsrige og fremragende dispu
tats om det sønderjyske skolevæsen (G. 
Japsen: Det dansksprogede skolevæsen i 
Søndetjylland indtil 1814, Skrifter udgiv
ne af Historisk Samfund for Sønderjyl
land, bd. 40, 1968) efter en kopi i Ribe 
bispearkiv, mens de her i Sønderjysk Må
nedsskrift er gengivet efter originalerne i 
Rigsarkivet: Danske Kancelli. Kommis
sionen angående det almindelige skole
væsen. Besvarelser på kancelliets skrivel
se af 14/4 1789 og Kancelliets brevbog 
1789, pag. 2077f.

2. Impassabel vej = ufremkommelig vej.
3. Bech = stednavnet Bæk.

til begge skoler 115 er alt for stor til at 
rummes paa eet sted og at undervises 
og bestyres af een skoleholder; ei at tale 
om, at børnene i Thiset fra 4 a 5 aar, 
som meest om sommeren kunde profi
tere af deres egen skole, maatte savne 
denne gode underviisnings ledighed, thi 
børn af den alder kunde ei engang om 
sommeren søge skolen i Grambye fuld
kommen !4 miil derfra.

Hele Gram sogn tilhører s.t.22) hr. 
kammerherre F. C. greve af Schack23), 
undtagen 2’de gaarde, Aarup kaldet, 
beboet af 3’de mænd, som ligger under 
Haderslebhuus-amt og hører til En- 
drupschous skole; 3’de gaarde i Thiset 
og 1 gaard i Endrupschou, som tilhører 
det schackenborgske gods.

Hvilket saaledes til høiere bedøm
melse underdanigen indstiller.

Gram, den 21. decemb. 1789.
J. H. Brorson24).
Til s.t. hr. kammerherre og stiftsbefa

lingsmand Urne25) og hr. doctor og 
biskop Middelboe i Ribe.26)

4. Tingvad. Der er to lokaliteter med dette 
navn ved Bæk, et nord og et syd for 
landsbyen. Det er det sidste, der er tale om 
her..

5. Der regnes her med det lybske møntsy
stem, hvorefter der går 3 mk. å 16 sk. på 
en rigsdaler.

6. Anders Løbner, degn i Nustrup 1787- 
1807. Se Sønderjysk Månedsskrift 1939/ 
40, s. 196 f.

7. Accidencer = Sportler, d.v.s. afgifter for de 
enkelte kirkelige handlinger.

8. Smørbør = smørskyld, afgift af smør.
9. Hauge = have.

10. Felleden = Fælled. I sønderjyske stednav
ne bruges Fælled-navnet ofte om de dele 
af overdrevet, som anvendtes til græsning. 
Se Sønderjyske Stednavne I, s. XXVIII.

11. Niels Tøxen, præst i Nustrup 1787-1803; 
jfr. Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Sles
vig og Holsten.
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12. Hans Jepsen, degn i Skrydstrup 1746- 
1806.

13. Anders Nissen, skoleholder i Gram 1780- 
1804.

14. Hans Christian Lund, degn i Gram 1786- 
90, død 16/1 1790.

15. Successor = efterfølger i embedet.
16. Landbol er i Haderslev amt betegnelsen 

for kådnere og inderster, her kådner, hus
mand med lidt jord.

17. Frantz Nielsen, se L. S. Ravn: Lærerne i 
Nordslesvig ca. 1814-1920, nr. 2098.

18) Marcus Hansen, se Ravn nr. 997.
19. Formentlig Gregers Jensen, der nævnes 

1783.

20. Knud Pauelsen,-1811.
21. Otto Jacob With, præst i Skrydstrup 

1788-1809, se Arends (jfr. note 11).
22. s.t. = salvo titulo = med forbehold af 

titel.
23. Frederik Christian Schack, 1736-90.
24. Johan Herman Brorson, præst i Gram 

1780-99, provst 1787-99, se Arends (jfr. 
note 11).

25. Stiftamtmand Christian Urne, 1749— 
1821.

26. Biskop Stephan Middelboe, 1730-181 1.

F. P. Griinwaldt
- en officer fra 1864 og hans tegninger

Af J. SLETTEBO
For nylig modtog Museet på Sønderborg 
Slot en gave, der bl.a. omfattede to små 
indbundne notesbøger. De har tilhørt en 
dansk officer, Frederik Peter Griinwaldt 
(1840-1923) og indeholder først og 
fremmest notater fra kasernelivet. I den 
mindste og yngste er på indersiden af 
bindet noteret »F. P. Griinwaldt - Læssø
gade No 5« og på forreste blad: »Journal 
for Recrutskolen ved 4de Bataillons 3die 
Comp. 1878«. Griinwaldt var på det tids
punkt premierløjtnant og avancerede året 
efter til kaptajn.

Bogen indledes med en oversigt over 
officerer og underofficerer samt fordelin
gen af disse på delingerne m.v. Det frem
går, at Griinwaldt var ansvarlig for rekrut
ternes undervisning i felttjeneste, skyd
ning og afstandsbedømmelse. Senere i 
bogen findes en fortegnelse over compag- 
niets rekrutter med numre fra 128 til 253. 
Ved enkelte er tilføjet forskellige notater, 
enten om deres erhverv (138, Nielsen, 
Tømrer; 139, Nepken, Murer; 146, Ras

mussen, Skomager; 159, Olsen, Hjul
mand; O.S.V.). Ti navne er streget ud med 
bemærkning om, at de er blevet kasserede 
i løbet af rekruttiden. Ud for fire navne er 
noteret »Kan ei læse«, ud for eet »Kan ei 
skrive«. Ved en række navne, også udover 
de kasserede, er bemærket skavanker eller 
sygdomme, som f. eks.: »Kalveknæet«, 
»platfodet«, »klager over ømme tæer«, 
»Aareknuder« eller »noget skaldet«. Det 
var dog ikke nok til kassation - kun een af 
de kasserede har kun fået angivelsen 
»platfodet«. Ellers opgives begrundelser 
som »Øjnene«, »Astma« eller »Rygska
de« eller også udelades begrundelsen for 
kassation helt. I notesbogen følger derpå 
et skema, ført dag for dag, over hvor 
mange af kompagniets først 125 mand, til 
sidst 115 mand, der er mødt, har orlov 
eller er syge. Endelig følger »Kort Uddrag 
af de daglige Øvelser«. Dette uddrag 
fylder 39 sider. løvrigt er omkring halvde
len af den lille bogs sider blanke og en del 
er skåret ud.
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E R Griinwaldt. Selvportræt. Olie på lærred. 
Tilhører Museet på Sønderborg slot.

Den lidt større notesbog er mere spæn
dende. Den bærer nemlig årstallet 1863 
og er benyttet også i 1864, hvor Griin
waldt deltog, og er iøvrigt genanvendt til 
blyantsnotater på et senere tidspunkt. Den 
indledes med en oversigt over de 8 corpo- 
ralskaber i 22. regiment og deres delinger 
i efteråret 1863. Ud for en del navne er i 
løbet af felttoget gjort forskellige notater 
såsom »Lazareth«, »falden d. 18. april« 
(det gælder ialt 14 navne), »død d. 11. 
marts« eller ved andre navne datoer (ialt 
11 navne) foruden talrige gange blot 
»syg«, »forsvunden« eller »permitteret« 
(hjemsendt). Man kan tydelig se, hvordan 
styrken gradvis formindskedes, selvom 
enkelte navne, tilføjede med blyant, synes 
at vise, at der også har været en tilgang af 
nye folk. BL a. ses, at delingsfører, under- 
corporal Hansen, 4. deling, der såredes d. 
22. febr., erstattedes af den kendte corpo
ral Nellemann, der faldt 18. april. Fra 
1864 er der iøvrigt kun gjort nogle få 
notater om forskellige afregninger. Langt 

de fleste af bogens blade er blanke. Egent
lige notater, endsige dagbogsoptegnelser, 
om krigen er der slet ikke. Der er således 
ingen antydning af, at Griinwaldt faldt i 
fangenskab d. 18. april og førtes sydpå, 
først til Kosel nær Eckernførde, senere til 
en lejr i Harzen. Fra hele denne periode er 
der kun nogle adresser skrevet med 
blyant.

Derimod er der spredt i bogen vidnes
byrd om en helt anden side af Griinwaldts 
liv end den militære, nemlig den kunstne
riske. Griinwaldt var nemlig ikke blot 
officersuddannet, men blev, samme år 
som han udnævntes til sekondløjtnant, 
nemlig i 1861, optaget som elev på Aka
demiet. Han havde da malet i flere år og 
vaklede åbenbart mellem en militær og en 
kunstnerisk karriere. Han fulgte undervis
ningen på Akademiet lige til krigsudbrud
det i 1864, men var ikke nået op gennem 
alle klasser, da han måtte møde ved hæren, 
og han genoptog ikke uddannelsen på 
Akademiet efter krigen, men fortsatte den 
militære løbebane. Helt slap han dog 
aldrig maleriet, og han udførte en del 
livfulde og præcise soldaterbilleder. En
kelte gange udstillede han på Charlotten- 
borg, første gang 1870, men hans produk
tion blev aldrig ret stor. Derimod fik han 
betydning som kunstnerisk rådgiver ved 
indkøb af billeder til Nivaagaardsamlin- 
gen. En af de senere blyantsnotater i 
notesbogen kan måske vedrøre denne 
virksomhed, idet der findes navne på to 
kunsthandlere i Hamborg og Breslau.

Museet på Sønderborg Slot har fra 1950 
ejet et selvportræt af F. P. Griinwaldt, 
skænket af hans datter. Med de to notesbø
ger er museet kommet i besiddelse dels af 
nogle spredte notitser fra hans militære 
løbebane, dels - og for museet nok så 
spændende - en række hurtigt nedkastede 
skitser i blyant eller tusch. Den lille notes
bog har kun en enkelt skitse, et landskab, 
men i den større notesbog findes adskilli-
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»Brand afGaardene bag Skandseme 8 & 9- set fra en Travers i No. 9.-1864. Aften.« Farvelagt 
pennetegning fra E P. Grünwaldts notesbog. Museet pa Sønderborg Slot.

»Fra Sundsmark Barakker paa Als.« Tegning i E P Grünwaldts notesbog 1864. Museet på
Sønderborg slot.
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»Peter Jæger«. 
Blyantskitse i E P 

Griinwaldts skitse
bog 1864. Museet 

på Sønderborg slot.

ge, der er særligt værdifulde ved at stam
me fra krigen 1864. De er spredt tilfældig 
rundt på bogens blanke blade, soldater
portrætter, dyr og landskaber mellem hin
anden. Det meste er helt løse antydninger, 
nogle er streget over igen, som var de 
kasserede, men enkelte er mere gennem
arbejdede. Det gælder et blyantsportræt af 
en sovende »Peter Jæger«, tegnet under 
krigen. Fra krigen er også nogle udmær
kede skitser fra barakkerne ved Sunds
mark på Als med heste og soldater. Der er 
også flere tegninger fra opholdet i Tysk
land under fangenskabet dels i Kosel, dels 
i Annabjerg. En helt løs skitse af en 
bondepige, formentlig iagttaget under 
fangenskabet i Tyskland, har påskrevet 
farveangivelser på dragt-delene til brug 
for et eventuelt senere maleri. Særlig 
spændende er nogle få skitser fra Dybbøl, 
hvoraf en enkelt er farvelagt med vandfar
ve. Den er betegnet »Brand af Gaardene 
bag Skanserne 8-9, - Set fra en Travers i

Nr. 9 - 1864, Aften«. Forrest ses en soldat 
bag en pallisades lodrette bjælker, bagved 
antydes de brændende gårde, formentlig 
nogle af de gårde i Øster Dybbøl, der 
brændte i slutningen af februar og i løbet 
af marts.

Alt i alt er der kun tale om ganske få 
skitser i pen eller blyant. De giver alligevel 
tilsammen et indblik i malerens arbejde, 
selv i pressede stunder. Måske kan de 
yderligere understrege, hvad der står i 
Weilbachs Kunstnerleksikon om F. P. 
Grünwaldt: »Den militære Løbebane er 
mere fremtrædende hos ham end den 
kunstneriske. Ikke des mindre var han en 
dygtig og begavet Maler, hvis Produktion 
man maa beklage ikke er fyldigere. Han 
forbandt en stor teknisk Dygtighed med 
en livfuld Opfattelse af Motivet«. Lidt af 
det livfulde kan nok aflæses i de små 
skitser i lommebøgerne, der er en morsom 
og værdifuld nyerhvervelse for museet.

77



Østergade i Tønder i 193O’me. Fot. Rudolf Olsen i Det kongelige Bibliotek.

Gamle Tønder-talemåder
Af HANS-JÜRGEN GLÄSER og BENT SØNDERGAARD

Pens, overlærer Hans-Jürgen Gläser, Mø
geltønder, har skrevet flere lokalhistoriske 
artikler om fødeby en Tønder, bla. i Heimat
kundliche Arbeitsgemeinschafts skrifter. 
Her redegør han, sammen med dr. phil. Bent 
Søndergaard, for gamle Tønder-talemåder, 
der stammer fra hans bedstemor. Bent 
Søndergaard har tidligere skrevet om to
sprogethed, dialekter og stednavne. Et søn
derjysk emne er behandlet i artiklen »Pro
blemet Blanke Hans i søndetjysk«, trykt i 
Danske Studier 1979.

Fra gammel tid stod det tønderdanske 
talesprog ikke i høj kurs hos udenforståen
de betragtere. Lad os anføre blot ét eks
empel herpå:

»In der Stadt Tondern spricht das gemeine 

Volk ein Gemisch von Friesischen, Dänis
chen und Deutschen, was ein Deutscher 
gar nicht, und ein Däne nur mit Mühe 
versteht« (1).

Iagttageren har altså i 1700-tallets slut
ning opfattet det danske talesprog i Tøn
der som et blandingssprog med tre for
skellige komponenter, nemlig foruden 
dansk frisisk og tysk. Denne karakteristik, 
som vi senere skal vende tilbage til, skal 
stå som indgang til offentliggørelsen af 
denne lille samling af gamle talemåder fra 
Tønder, som stammer fra Veronika Gläser, 
født Görner, født i Tønder 1851, død 
samme sted 1932. De blev nedskrevet i 
1920-erne og i 1972 indtalt på bånd af 
hendes datter Veronika Christiansen, født 
1899, der boede sammen med moderen til 
1927.

78



1: vi må int sæt vårhær briler o = »vi må ikke sætte briller på Vorherre«: mennesker skal 
ikke gøre sig klogere end Gud.

2: han ka høø ægræs grow i nåre = »han kan høre græsset gro i Norge«: om den selvkloge 
(2).

3: hon æ så klog hon ka høø æ lus knyst = »hun er så klog, at hun kan høre lusen hoste«: om 
den selvkloge.

4: han trur heele værdn hænge i et kalsken = »han tror, at hele verden hænger i et 
kalveskind«: om den indbildske, som tror, at alt går let.

5: han bryste sæ såm et lus i æ knapgaf = »han bryster sig som en lus i knaphullet«: om den 
naragtigt vigtige (3).

6: han liwe vær såm en hæst kan ræn = »han lyver værre end en hest kan løbe«: om den 
løgnagtige (4).

7: de æ int meergåt i hin såm hone i en tus = »der er ikke mere godt i hende end honning i en 
tudse«: om et meget ondt menneske.

8: hanæ snar uw a min bønbox (5) = »han er snart ude af min bønnebog«: om et menneske, 
som man vil glemme, fordi man ikke bryder sig om det (6).

9: hon æ int så lam hon henke = »hun er ikke så lam, som hun hinker«: om den, som 
foregiver at være mere dårlig, end vedkommende er.

10: de æ nåk int reent smør te bowns = »der er nok ikke rent smør på bunden«: om en uærlig 
handlemåde (7).

11: hon dreke såm en ixl = »hun drikker som en igle«: om den drikfældige.

12: han æ ful såm et ek = »han er fuld som et æg«: om den berusede.

13: fatbcmans grø blef te væleng = »fattigmands grød blev til vælling«: når noget forringes 
eller går værre end ventet.

14: han æ så arm såm hiiob = »han er så fattig som Job«: om den meget fattige (8).

15: hongre lus di biir hård = »sultne lus bider hårdt«: fattige mennesker siger tingene uden 
omsvøb (9).

Han bryste sæ såm et lus i æ knapgaf (nr. 5). Hon smiir mæ æ pøls æter æ skenk (nr. 26).
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16: di har knap sålt te æ brø = »de har knap nok salt til brødet«: om fattige.

17: så lege stasen i morasen = »så ligger stadsen i moradset«: om velstand, der forvandles til 
fattigdom, f.eks. ved konkurs (10).

18: han skyle hvæ en man dæ har en hat o = »han skylder enhver mand, der har en hat på«: 
om den stærkt forgældede.

19: han kye automobil å riir o væsle = »han kører bil og rider på veksler«: om den forgældede 
»fine« mand.

20: fløjtn gik min silkehat å de va inda mi mowes = »min silkehat gik fløjten, og det var endda 
min mors«: når noget kostbart går i stykker eller bliver borte.

21: hon har så trafltsåm en mus i baslsæng = »hun har så travlt som en mus i barselseng«: om 
den fortravlede.

22: no ska et go såm hunj sleke bøte = »nu skal det gå, som når hunde slikker bøtter«: om et 
arbejde, som skal gå hurtigt.

23: hon haren go kerdia’niks = »hun har en god kehr-dich-an-nix«: om et menneske, som 
ikke går op i småting, er sorgløs (11).

24: de bryyde han sæ en kas vat åm = »det bryder han sig ikke spor om «: om noget, som man 
er ligeglad med (12).

25: do stermed i vejn såm medlby kirk = »du står midt på vejen som Medelby kirke«: om den, 
som er i vejen for en anden (13).

26: hon smiir mæ æpøls æter æ skenk = »hun smider med pølsen efter skinken«: om den, som 
er for godgørende eller for ødsel.

27: han lixne æ far såm æ skeleng den anen = »han ligner sin far som den ene skilling den 
anden«: om familielighed.

28: de æ int bløwn songn øwe hin wug = »det er ikke blevet sunget ved hendes vugge«: om 
den, hvis liv bliver helt anderledes end forudset.

29: man ka int kox kool o en støwlskawt = »man kan ikke koge kål på et støvleskaft«: så let 
går det ikke.

30: når de sku ske så ska dæ dåx kåm en anen måån o æ heml = »hvis det skulle ske, så skal der 
komme en anden måne på himlen«: om det helt usandsynlige.

31: no skal i se løje po en lam kat = »nu skal I se en lam kat gøre løjer«: om noget 
usandsynligt. Den præcise betydning af ordsproget er usikker.

32: de æ bæst ågoteæ how såm te æ haal = »det er bedre at gå til hovedet end til halen«: man 
skal gå til chefen i stedet for til de underordnede (14).

33: hon sede såm et blom i et ek = »hun har det som blommen i et æg«: om den, som har det 
godt.

34: han æ så glaj såm en speleman = »han er så glad som en spillemand«: om den 
lykkelige.

35: hon danse værdn igæml = »hun danser gennem verden«: om den lykkelige.

80



Han kye automobil å riir o væsle (nr. 19).

36: vår løkn hæn vel dæ nøte engen leerbaws = »hvor lykken vil hen, der nytter ingen 
læderbukser«. Betydningen af denne talemåde er uklar, men måske erden et udtryk for 
lykkens uberegnelighed (15).

37: man ska gø en skam gåt få int å ha und a den = »man skal gøre et skarn godt for ikke at 
have ondt af det«. Den præcise betydning af denne talemåde, som Feilberg også har 
overlevereret fra søndeijysk, er uklar (16).

3 8: de slawjawn te såm ve æ skræers basl dær å di æ barn mæ = »det slog lige til ligesom ved 
skrædderens barsel, hvor de også spiste barnet«: om noget, som netop slår til.

39: de æ gåd å ha nåwe te gooe nå de bar int er klø = »det er godt at have noget til gode, når 
det blot ikke er klø«: om et »tilgodehavende«, som ikke indfries straks.

40: de ce læng laafen så æ kåg da keg han i æ keel = » det er »labet« længe, sagde hanen, da 
kiggede den i brønden«. Talemådens betydning er uklar (17).

Indholdet
Ser vi på indholdssiden i disse talemåder, 
kommer vi til klarhed over, at der herigen
nem udtrykkes markante holdninger til og 
vurderinger af personer og handlinger. 
Kun få drejer sig om noget positivt (som 
nr. 33-35). Som oftest drejer det sig om 
noget negativt, som der tages afstand fra. 
Det kan være selvklogskab (nr. 1-3), ind
bildskhed og vigtighed (nr.4-5), løgnag
tighed og uærlighed (nr. 6 og 10), ondskab 
(nr. 7), drikfældighed (nr. 11-12). Mange 

sigter til fattigdom, forgældethed (nr. 14- 
19), hvilket er forklarligt ved, at dette 
fænomen var langt mere håndgribeligt i 
datidens end i nutidens samfund.

Udtrykket
Det virkemiddel, som gør, at disse talemå
der fanger vor opmærksomhed, er - ikke 
ulig hvad der er tilfældet i slang og i 
skønlitterært sprog - en original brug af 
billeder og sammenligninger, således at 
der fremkommer en overraskelseseffekt. 
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(Men i enkelte tilfælde kan det være 
vanskeligt helt præcist at forstå sammen
hængen mellem billedplanet og virkelig
hedsplanet, hvorfor den nøjagtige betyd
ning kan være uklar, også fordi det til en 
vis grad afhænger af den sproglige sam
menhæng, hvori talemåden indgår).

Lad mig illustrere samspillet mellem de 
to planer, billedplanet og virkelighedspla
net, med følgende eksempler: Talemåde 
nr. 1 handler på det første plan om noget 
optisk, men på det andet plan om grænser
ne for menneskelig klogskab, nr. 10 tilsva
rende om forfalskede mejeriprodukter og 
uærlighed, nr. 13 om mad og forringede 
ydre omstændigheder, nr. 30 om astrono
mi og usandsynlighed o.s.v. At kunne 
forstå ordsprog og talemåder kræver, at 
man forstår billedlig tale.

Sammenligningen, der bygger på en 
djærv overdrivelsesteknik, kræver knap så 
meget af »modtageren« som det egentlige 
billede. Eksempler: den vigtige er som en 
lus i knaphullet (nr. 5), alkoholisten som 
en blodsugende igle (nr. 11), den fortravle
de som den barslende mus (nr. 21); lighe
den mellem to mennesker jævnføres med 
to ens mønter (nr. 27) o.s.v.

Sproget
Vi skal herefter se på nogle af de væsent
ligste sproglige træk i Tønderdansken 
(tallene henviser til nummereringen af 
talemåderne):

A: -e, som står sidst i et ord (i udlyd) bortfalder. 
Heri er der intet mærkeligt, thi det er tilfældet i 
alle jyske dialekter (den jyske apokope). Nogle 
eksempler: sæt »sætte« (1), knyst »knyste« (3), 
tus »tudse« (7), men: heele »hele« (4).
B: Som i alle vestjyske og sønderjyske dialek
ter er navneordenes bestemthed foransat. Ek
sempler: æ græs »græsset« (2), æ lus »lusen« 
(3), æ pøls »pølsen« (26), men former med 
efterstillet bestemthed som: stasen, morasen 
(17), vejn (25) er antagelig et tegn på, at 
talemåderne er overtaget fra rigsdansk.

C: 1 modsætning til dialekterne i det østlige 
Sønderjylland forekommer stød. Nogle ek
sempler: Der er stød i f.eks. grow (2), lam (9), 
kool (29), men af tekniske grunde er stød ikke 
gengivet i materialet.
D: Som almindeligt i sønderjysk findes omlyd i 
nutidsformen ster »står« (25).
E: For gammeldansk k, nudansk blødt g, har 
sønderjysk en lyd, der minder om tysk ch i 
f.eks. nach, i materialet gengivet med x. Ek
sempler: box »bog« (8), fatix »fattig« (13), 
lixne »ligner« (27).
F: Tilsvarende er gammeldansk p, nudansk b, 
blevet til f. Eksempler: ga/»gab« (5), laafen til 
udsagnsordet labe (40).
G: Gammeldansk t, nudansk blødt d, er for
svundet i ord som grø »grød« (13), biir »bider« 
(15), smiir »smider« (26), hvorimod bryyde 
(med hårdt d) »bryder« (24) må betragtes som 
en udtaleform, der er påvirket af skrivefor
men.
H: Gammeldansk th (blødt d som i nudansk) 
udvikles til j iglaj »glad« (34), men forsvinder 
i gooe »gode« (39), leer »læder« (36). Udtalen 
Medlby (med hårdt d) (25) er formodentlig 
påvirket af den tyske udtale.
I: Gammeldansk gh (blødt g som i nudansk) 
udvikles til w efter en bagtungeselvlyd. Ek
sempler: slaw »slog« (38), nåwe »noget« 
(39).
J: Til langt o i ældre og nyere dansk svarer her 
ow i ord som grow »gro« (2), mowes »mors« 
(20).
K: I hunj »hunde« (22) har vi bevaret den 
j-agtige klang af oprindeligt langt n, skrevet 
nd (såkaldt mouillering).
L: Inden for ordforrådet er det mest påfalden
de enkelte tyske ord eller udtaleformer, hvoraf 
de mest markante er kerdianiks (23), jf. også 
hiiob (14).
Sammenfattende kan følgende siges: 
Bortset fra punkt L kan Tøndermålet 
karakteriseres i relation til andre jyske 
dialekter. Nogle træk vil dialekten have 
fælles med flere jyske folkemål, andre vil 
være specielt sønderjyske. Kun med hen
syn til punkt L adskiller den sig delvis fra 
de omgivne vestslesvigske dialekter, jf. 
Bjerrum s. 461 f.
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Fotografi fra ca. 1927 af Veronika Gläser og 
datteren Veronika Christiansen samt barnebar
net Hans-Jürgen Gläser. Privateje.

Vurdering
I indledningen er problemet om Tønder
danskens »danskhed« kontra dens »tysk
hed« berørt. Efter fremlæggelsen af dette 
beskedne materiale kan der stilles følgen
de spørgsmål: Hvad udsiger dette herom? 
Svaret er, at dialektens lydlige og bøj
ningsmæssige struktur bestyrker opfattel
sen af, at det drejer sig om en dansk 
dialekt, men at der i ordfølgen (syntaksen) 
og inden for ordforrådet kan forekomme 
enkelte »tyske« træk.

Om det sidste siger Bjerrum (s.462): 
»Der findes mange flere nedertyske og 
især højtyske Laaneord i Tøndermaalet 
end i Omegnens danske Dialekter«. Det er 
netop dette træk, som har bevirket, at man 
har hæftet ord som »temmelig fordær
vet«, »korrumperet« og »blandingssprog« 

herpå. Måske ikke ganske retfærdigt af
færdiger Bjerrum (s.460) en sådan karak
teristik med, at den tydeligt bærer »Propa
gandaens og Dilettantismens Præg«. Det 
første er i visse tilfælde rigtigt, fordi det 
tidvis er blevet brugt i en protysk = 
antidansk politisk propaganda, men på 
den anden side er Bjerrums eget flammen
de forsvar for Tøndermålets danskhed 
næppe ganske upåvirket af at være blevet 
til i besættelsestiden.

Det beror nemlig til dels på, hvor man 
lægger vægten i sprogbeskrivelsen, om 
man understreger dets »danskhed« eller 
dets »tyskhed«, men der er dog ingen 
basis for de to yderliggående synspunkter: 
1: Tønderdansken er en »ren« dansk 
dialekt, 2: Tønderdansken er et vilkårligt 
misk-mask af dansk og tysk. Derfor er 
denne diskussion om »danskhed« kontra 
»tyskhed« delvis en strid om kejserens 
skæg, bl.a. fordi den bygger på nu opgivne 
forestillinger om sproglig »renhed«.

Ud fra et nutidigt syn på sprogkontakt 
ville det være naturstridigt, om dansk og 
tysk kunne leve side om side i århundreder 
i Tønder uden gensidigt at påvirke hinan
den. Vi bør være kommet så langt bort fra 
national enøjethed i synet på grænselan
dets sprogforhold, at vi lidenskabsløst må 
kunne kortlægge, hvilke elementer der her 
er af dansk oprindelse - det er som sagt de 
fleste - og hvilke der er af tysk proveniens. 
Dette er, som ovenfor vist, nemlig ikke 
regelløst.

Noter og henvisninger
Der er anvendt en meget enkel »lydskrift« ved 
gengivelsen af Tønder-målet:
a: Dobbeltskrevet selvlyd betyder, at lyden 

er lang, f.eks. haal (hale), måån (måne).
b: I et par tilfælde, hvor hovedtrykkets pla

cering ikke er selvindlysende, er dette 
angivet således: kerdia’niks, kas’vat.

c: brugen af x i ord som ixl (igle), lixne 
(ligner) forklares i afsnittet: Sproget, 
punkt E.
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Der er anvendt følgende forkortelser: 
Bjerrum = Anders Bjerrum: Folkesproget i 
Tønder gennem Tiderne. I: Tønder gennem 
Tiderne. Bd.2. 1944.
Feilberg = H. F. Feilberg: Ordbog over jyske 
almuesmål. Bd.1-4. 1886-1914.
Jul Nielsen = B. Jul Nielsen, Institut for dansk 
dialektforskning: Brev af 19.8.1986 til B. 
Søndergaard.
Mensing = Otto Mensing: Schleswig- Holstei
nisches Wörterbuch. Volksausgabe. 1973.
Ordbog over det danske Sprog. Bd.1-28. 
1918-1956.
Ottsen = M.B.Ottsen: Hostrup-dansk. Bd. 1 - 5. 
1963-1969.
Tetens = Joh. Nie. Tetens: Reisen in die 
Marschländer an der Nordsee zur Beobach
tung des Deichbaus in Briefen. 1788.

1. Tetens, s. 132.
2. Feilberg gør opmærksom på, at i eventyr 

forekommer der personer, som kan høre 
græsset gro i andre lande, oprindeligt et 
udtryk for skarp hørelse.

3. Ordet knapgaf er af Feilberg kun belagt i 
sønderjysk, og Ottsen gør opmærksom på, 
at ordet hul slet ikke bruges i Hostrup.

4. Hverken Feilberg eller Ottsen har udtalen 
Uwe (af: lyve) i sønderjysk.

5. X gengiver lyden, der minder om tysk ch, 
hvor rigsdansk har blødt g, se afsnittet: 
Sproget, punkt E.

6. Feilberg har fra Mellemslesvig udtrykket: 
han er ikke i min bønnebog = blandt mine 
venner.

7. Feilberg, der har en beslægtet talemåde 
fra Sønderjylland, gør opmærksom på, at 
billedet stammer fra en smørfjerding med 
forfalskede varer.

8. Formen Hiiob for Job viser, at meddeleren 
er mere fortrolig med tysk end med dansk 
religiøst sprog.

9. Hungrig er af Feilberg kun afhjemlet i 
sønderjysk.

10. Ordbog over det danske sprog, der kalder 
denne talemåde dialektal, gør opmærk
som på, at ordet morads uden for rigsspro
get kan være fælleskøn.

11. Mensing anfører flere eksempler fra plat
tysk på: kehr di an nbc.

12. Feilberg har fra vestslesvigsk sval = en 
ubetydelighed. Som eksempel på et afvi
sende spørgsmål anføres: vel do ent ha æn 
svat eller en kat sval Samme betydning af 
katsvat = ingenting, findes hos Ottsen. - 
Bortfaldet af t i kasvat (i stedet for: katsvat) 
skyldes formodentlig, at ordets oprindeli
ge forbindelse med kat er glemt.

13. Der hentydes formodentlig til Medelby 
kirke i Kær herred i Sydslesvig.

14. Ottsen har en anden udtale af hoved, 
nemlig: hoj (med stød i o).

15. Ordfølgen er påvirket af tysk: Wo das 
Glück hin will, jf. dansk: Hvor lykken vil 
hen.

16. Ottsen gør opmærksom på, at skam kan 
være både intetkøn og fælleskøn.

17. Tolkningen af ordet laafen volder store 
problemer. Udgangspunktet herfor tages 
hos Ottsen: dæ vår et lång laafen = »en 
lang tøven«, og æt laafend = »en venten« 
til udsagnsordet å laaf = »tøve, vente, 
nøle, bie«.

Talemåden må altså have noget at gøre 
med at vente meget længe, men det kunne 
jo unægtelig være rart at vide, hvad dette 
har med hane og brønd at gøre. Feilberg 
har den samme talemåde fra Sønderjyl
land, uden nogen nærmere forklaring, 
men hans forståelse heraf kan dog vel 
næppe være rigtig, idet han henfører ordet 
til labe »om kattens og hundens måde at 
drikke på«, altså den samme betydning, 
som forekommer i rigssproget. »Menin
gen skulle være: der skal labes længe for at 
få alt det vand labet op. Det er imidlertid 
lidt overraskende at konstatere, at ordet 
labe (om (hund og) kat) ikke er meget 
kendt eller brugt i Sønderjylland«, Jul 
Nielsen.
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Mariatavlen - alterbordsforside fra Løgum. Foto: Helge Krempin.

Mariatavlen fra Løgum

En høj gotisk alterbordforside

Af VIVI JENSEN

Alterbordsforsiden fra Løgumkloster kirke, 
der siden 1856 har været opbevaret og 
udstillet på Nationalmuseet i København, 
hører til et af vore største middelalderlige 
klenodier. Om den - eller Mariatavlen, som 
den også kaldes, fordi den viser scener fra 
Jomfru Marias liv - har Forlaget De unges 
Kunstkreds udgivet en meget smuk bog, rigt 
illustreret med fotografier, hvoraf mange i 
farver. I det følgende fortæller Vivi Jensen, 
der er middelalderarkæolog og museums
pædagog på museet på Koldinghus, om 
denne bog - og om Mariatavlen.

»Mariatavlen fra Løgum« er den fjerde 
i en serie om sønderjyske kirkeskatte fra 
middelalderen, og den er samtidig den 
sidste i serien. Seriens redaktør, Poul 
Svensson, fortæller ikke, hvorfor man har 
valgt at slutte nu, selvom der er mange 
andre kirkeskatte, der kunne fortjene en 
tilsvarende behandling, men det er for
ståeligt, hvis man ikke mener fortsat at 
kunne trække ulønnet på de mange gode 
kræfter, der har samvirket om projektet. 
Bøger producerer ikke sig selv, og et 
ambitionsniveau som det, denne serie 
repræsenterer, må have været uhyre kræ
vende for forlag og medarbejdere. Som 
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læser og bruger af serien kan man kun 
beklage, 3t der ikke kommer flere bind.

I det følgende skal bogens indhold og 
konklusioner gennemgås og kommente
res, men først skal der rejses en enkelt 
indvending, og den går på bogens titel. Jeg 
er ikke i tvivl om, at både forfatter og 
redaktør ved, at »Mariatavlen« er en 
forkert betegnelse for det stykke kirkein
ventar, der er tale om. En tavle er et 
alterbillede, der befinder sig oven på alte
ret, mens denne dækker alterbordets forsi
de og dermed er et antemensale. Kendska
bet til dette ord er imidlertid ikke alment, 
og det er vel derfor, man ikke har turdet 
lade det indgå i titlen, for det kunne 
skræmme købere væk. Men hvorfor så 
ikke »Alterbordsforsiden fra Løgum«? 
Det lyder lidt kedeligt, men det er forståe
ligt dansk, og det er ikke vildledende. - 
Nå, det er kun en lille indvending mod et 
værk, der ellers udelukkende fortjener 
ros.

Bogen indledes med en kort oversigt 
over cistercienserordenens opståen og 
dens hastige udbredelse over Europa i 
løbet af 1100-årene, og Birgitte Thye, der 
har skrevet dette afsnit, påpeger og under
streger betydningen af ordenens multina
tionale karakter. Ensartetheden i klostre
nes indretning og de hyppige og formali
serede forbindelser de enkelte klostre 
imellem gjorde cistercienserne til et vig
tigt led i det internationale kommunika
tionsnet, der ikke alene medvirkede til at 
udbrede tidens religiøse strømninger, men 
også de teknologiske landvindinger, som 
middelalderen - til trods for senere tiders 
misopfattelse - også var rig på.

Efter en kort opsummering af Løgum 
klosters bygningshistorie følger en minu
tiøs gennemgang af alterbordsforsiden 
ved Mikkel Scharff. Af selve måden, den 
gribes an på, fremgår det klart, at her taler 
konservatoren. Det rent tekniske - forsi
dens bagside, så at sige - sættes på plads, 

før vi når frem til det, der for beskueren, og 
i sin tid for brugeren, var det væsentlige, 
nemlig billederne.

Den tekniske gennemgang er meget 
grundig. Vi kommer sågar med ud i 
skoven, hvor egen fældes, vi deltager i 
overvejelserne angående de to anvendte 
egeplankers længde, og vi kommer med i 
savgraven - redskabssporene viser nem
lig, at der er savet manuelt og ikke 
mekanisk, selvom mølledrevne savværker 
faktisk var kendt på dette tidspunkt.

Herefter følger en gennemgang af dati
dens malerteknik, men først understreges 
Løgum-antemensalets store kildeværdi, 
både fordi det i modsætning til næsten al 
andet middelalderligt træinventar aldrig 
har været overmalet eller suppleret, og 
fordi der er så forholdsvis lidt bemalet 
træinventar fra 1300-årene bevaret over
hovedet. Der gøres herefter grundigt rede 
for det, vi ved om middelalderens maler
teknik. Så gennemgås grundering og be
maling af antemensalet, og tilsidst forsy
nes det med 62 forskelligt formede styk
ker bjergkrystal, der nu alle er forsvun
det.

Næste kapitel gennemgår antemensa- 
lets motiver, der omkring et midterfelt 
med Kristus som verdensdommer i 12 
billeder fortæller Marias historie - Løgum 
kirke og dens højalter var som alle cister- 
ciensernes kirker og højaltre viet til Den 
hellige Jomfru. Et af billederne viser le
genden om Steffen Stalddreng og den 
strenge hane, der rejser sig fra fadet og 
galer for øjnene af Herodes og dermed 
bekræfter Steffens udsagn om, at Jesus er 
født. I den sammenhæng viser forfatteren 
sig iøvrigt som et ægte barn af vor tid, idet 
han skriver »og Steffen opnåede derefter 
den tvivlsomme ære at blive den første 
martyr«. Sådan har cistercienserne med 
garanti ikke set på det. For dem har 
Steffens - eller Stefans - ære været ganske 
utvivlsom.
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Steffen Stalddreng bebuder Jesu fødsel for kong 
Herodes (felt 5). Foto: Helge Krempin.

Barnemordet i Bethlehem (felt 6). Foto: Helge 
Krempin.

Stefan-scenen har spillet en vis rolle i 
forbindelse med tidligere forsøg på at 
sætte Løgum-antemensalet ind i en kultu
rel sammenhæng, idet der ikke er noget 
dansk materiale at sammenligne med. 
Stefan-sagnet er bedst kendt i Norden og 
England, og derfor har man ment, at 
antemensalet måtte være inspireret herfra, 
og ikke, som man kunne forvente i en 
orden, hvis hovedklostre findes i Nord- 
frankrig, derfra, men forfatteren påpeger, 
at en sådan tolkning er for skråsikker, 
uden at han dog bruger ordet. Efter hans 
mening kan der lige så godt være tale om 
fransk, tysk eller nederlandsk arbejde.

I forbindelse med beskrivelsen af 
barnemords-scenen er der iøvrigt en iagt
tagelse, som jeg glæder mig til at få 

bekræftet ved selvsyn næste gang jeg skal 
på Nationalmuesset. De to soldater, der er 
afbildet i færd med at udføre deres uhyg
gelige ordre, har begge på et tidspunkt 
fået øjene stukket ud! Den udåd har til alle 
tider påkaldt sig harme og vrede.

Efter billedgennemgangen følger et ka
pitel om antemensalets bevaringstilstand, 
og heri opregnes de skader, som 750 år nu 
engang påfører en genstand, der er frem
stillet af forgængeligt materiale. Konklu
sionen er dog, at det er bedre bevaret end 
så meget andet gotisk kirkeinventar.

Ud over antemensalet gennemgås kir
kens store krucifiks, celebrantstolen og 
relikvieskabet, der alle endnu befinder sig 
i kirken, og det er i denne sammenhæng 
imponerende, at forfatter og redaktion har
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Bebudelsen (felt 1). Foto: Helge Krempin. Jesu fødsel julenat (felt 3). Foto: Helge Krempin.

undladt en forsigtig bemærkning om, at 
det måske var på tide, at antemensalet 
førtes tilbage til Løgum, især, da forfatte
ren konkluderer, at alle fire inventarstyk
ker må være fremstillede på samme værk
sted og som led i samme overordnede 
udsmykningsplan. Der påpeges ganske 
vist små forskelle i teknik og malemåde de 
enkelte stykker imellem, men disse for
skelle får med rette ingen indflydelse på 
konklusionen. Det er efterhånden almin
deligt anerkendt, at man i middelalderens 
værksteder sjældnet arbejdede efter én 
kunstnerisk inspiration, men at flere, og af 
og til endog adskillige malere arbejdede 
på samme værk, og ofte efter forlæg 
hentet forskellige steder fra. Derfor kan 
samme person se vidt forskellig ud på to 
hinanden følgende billeder, hvilket utvivl
somt ikke har stødt nogen i samtiden.

Forfatteren argumenterer overbevisende 
for, at antemensale og relikvieskab er 
samhørende på den måde, at relikvieska
bet har stået på selve højalteret, ligesom 
det er tilfældet med et af de inventarstyk
ker, der fremdrages i næste kapitel, nemlig 
relikvieskabet i Cismar, der er fra ca. 
1310, og som fremhæves som den nærme
ste parallel til Løgum-inventaret overho
vedet.

Det har iøvrigt voldt forfatteren proble
mer at finde paralleller til antemensalet, 
ud over Cismar-skabet og et tilsvarende 
fra Doberan, der også tidligere har været 
nævnt i Løgum-sammenhæng. I Dan
mark er der intet at hente i samtiden, og de 
ialt 31 gotiske antemensaler, der er beva
rede i Norge, er i opbygning afgørende 
forskellige fra Løgumstykket, mens der 
ikke uventet er visse sammenfald i billed-
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Mariatavlens midtfelt, øverste halvdel Den dømmende Kristus i mandorla, omgivet af evangelist- 
symbolerne, her Johannes-ømen (til venstre) og Matthæus-englen (til højre). Foto: Helge 
Krempin.

valg, farver og maleteknik. Billed- 
forlæggenes stil, udvalget i farver og den 
anvendte teknik var på den tid stort set ens 
i hele Nord- og Vesteuropa. Vigtig er 
derimod sammenligningen med de silke- 
broderede alterbordsforsider, af hvilke en
kelte er bevarede til vor tid, og som de 
malede simpelt hen er billigudgaver af.

Endelig fremhæves en vægudsmykning 
i den cistercienser-tilknyttede trækirke i 
Sdr. Råda i Sverige. Her ses en version af 
Marias død, der afviger fra den gængse 
fremstilling, men som indholdsmæssigt og 
stilistisk ligger meget nær den, der ses på 
Løgum-antemensalet. Sdr. Råda- ud
smykningen er eksakt dateret til 1323, og 
det er foreslået, at forlæggene til den 
stammer fra et navngivet parisisk værk
sted.

Forfatteren konkluderer, at alt peger 

mod en datering til første fjerdedel af 
1300-årene, og han kæder nyudsmyknin
gen sammen med overhvælvningen af 
kirkens midtskib, der traditionelt dateres 
til begyndelsen af 1300-årene.

Af gode grunde afstår han fra at knytte 
arbejderne til et bestemt værksted eller 
landområde, selvom han påpeger, at det 
udmærket kan være udført i Løgum. Der 
har nemlig ikke været tale om »et nord
fransk værksted«, »et engelsk værksted«, 
eller »et nordtysk værksted«, men om »et 
cisterciensisk værksted«, og de enkelte 
håndværkere - kunstnere ville vi idag 
kalde nogle af dem - kan stamme fra hvor 
som helst inden for den del af verden, hvor 
cistercienserordenen virkede. Billedernes 
åndelige indhold var givet på forhånd, og 
forlæggene har naturligvis været »moder
ne«, idet de har afspejlet det, der på den tid 
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regnedes for »god smag«. Paris var da 
førende i Nord- og Vesteuropa inden for 
både lærdom og kunst, og det formidledes 
både direkte og via de kirkelige ordeners 
interne kommunikationsnet.

Løguminventaret er således med til at 
understrege den kendsgerning, at middel
alderens verden ikke var lukket og primi
tiv og baseret på lokal selvforsyning i et 
samfund af underudviklede, uvidende og 
overtroiske mennesker, men at den 
tværtimod var en tid, hvor en fælles kultur 
- kirken - bandt Europas folk sammen i et 
stort fællesskab af såvel åndelig som fy
sisk art. Vejene mellem syd og nord var 
kortere, end de fleste af os har fantasi til at 
forestille os, og udvekslingen af tanker og 
ideer fandt sted i et omfang, vi idag 
vanskeligt kan fatte.

Og så sidder man iøvrigt tilbage med en 
dyb forundring over, at et så harmonisk, 
ophøjet og fredfyldt værk som Løgum
inventaret kan være blevet til og opsat i en 
slesvigsk klosterkirke på en tid, hvor riget 
var præget af uro og dyb, indre splittelse. 
Erik Menveds udadtil så strålende konge
tid havde set oprør og krige, og ved hans 
død i 1319 var det meste af riget i de 
holstenske pantherrers magt. Stormænde- 
ne forskansede sig bag volde og grave på 
deres gårde, og overgreb mod den svagere 
hørte til dagens orden. Kongen, garanten 
for lov og orden, var magtesløs. Midt i 
dette kaos var kirken, og ikke mindst de 
store herreklostre, en ø af fred og stabili
tet. Her var der både økonomisk og ånde
ligt overskud til skønhed og kultur. Lø
guminventaret, eller rettere de slet ikke så 
sørgelige rester af det, er et lykkeligt 
overleveret vidnesbyrd om middelalder
kirken som det store, samlende midt
punkt, der hele tiden holdt sig det væsent
lige for øje, uanset hvor kaotisk verden 
omkring den tog sig ud.

Der forskes meget i middelalderen i 
disse år, og der tages også fat på de mindre 

konkrete sider af livet. Kirkens rolle både 
på det åndelige og verdslige plan tages op 
til ny vurderung, og i 450- året for 
reformationen må vi være kommet så 
langt, at vi også kan se tiden før 1536 
gennem andre briller end reformatorer
nes. De fire smukke bøger fra De unges 
Kunstkreds er et fornemt udspil, der bør nå 
ud til en videre kreds end forskningsresul
tater normalt gør. Derved kan de medvir
ke til at aflive »den mørke middelalder« 
og derved understøtter de den fremvok
sende opfattelse af middelalderen som en 
vigtig del af vor fortid, som vi kan lære 
meget af, hvis vi betragter den fordoms
frit.

Ikke kun indholdsmæssigt, men også 
rent teknisk er bogen af fremragende 
kvalitet, som man vil forvente det, når 
trykstedet er Herning og bogtrykkeren 
Poul Kristensen. Men forlaget har også 
sørget for, at trykkeriet har haft et fornemt 
materiale at arbejde med. De mange far
vefotos, der er samlet foran i bogen, så 
læseren kan opleve dem som en billedbog, 
helt uden kommentarer, som det oprinde
ligt har været meningen, er af en ganske 
fremragende kvalitet, som fotograf og 
forlag har ære af, og læseren stor glæde af. 
Den to-spaltede opstilling og antikva
typernes størrelse er udpræget læsevenlig, 
opslagene er harmoniske, og de sort
hvide billeder er anbragt der, hvor der er 
brug for dem. Alt i alt, »Mariatavlen fra 
Løgum« kan anbefales!

Mariatavlen fra Løgum. En højgotisk alter
bordsforside. Udgivet af Forlaget De unges 
Kunstkreds, Frøslev 1986. Tekst: Mikkel 
Scharff, foto: Helge Krempin, 144 sider, 25 
sider med farvetryk, 27 sort- hvide fotos, 9 
tegninger, stort format. Pris 375 kr. I kommis
sion hos Thomsens Boghandel, v/Peter Thom
sen, Storetorv 2, 6200 Aabenraa. Tidligere 
udkom i samme serie: Frøslevskrinet (pris 260 
kr.) Løj ttavlen (udsolgt) og Løgumskabet (pris 
150 kr.)
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Det sker - på de nordslesvigske museer

»Stue« (Strandgade 30), 
maleri af Wilhelm Ham- 

mershøi (1864-1916), 
skænket til Aabenraa 

Museum af Ny Carls- 
bergfondet 1950.

Kunstsamlingen på Aabenraa Museum
Grundstammen til samlingen udgjordes i 
sin tid af den del af »Kunstnergaven af 
1920«, der var tildelt Aabenraa by efter 
genforeningen. Indtil 1937 hang billeder
ne på rådhuset, hvorefter de fik en særlig 
plads på det nybyggede Aabenraa Mu
seum. I 1941 blev samlingen statsaner
kendt og kort efter blev museet optaget 
blandt de museer, der modtog gaver fra Ny 
Carlsbergfondet.

I dag rummer kunstsamlingen mere end 
400 ældre og yngre værker. De hænger 
spredt på byens institutioner, men her i 

museets hundredår kaldes mange af bille
derne »hjem« til en større udstilling i april, 
maj og juni måned.

Landsdelens kunstmuseumsvirksom
hed er inde i en opbrudstid, hvor det er 
vigtigt lokalt at tage stilling til, hvordan 
man fremover bedst tilgodeser de eksiste
rende samlinger.

Kunstsamlingen i Aabenraa er en stor 
skat for byen, men udnyttes ikke. Skulle 
Franciska Clausen-samlingen blive skæn
ket til byen, ville det være oplagt at 
overveje en fælles fremtid for de to sam
linger.
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Frøslevlejrens Museum
Foreningen Frøslevlejrens Venner har ud
sendt årsskrift for 1987. Hovedartiklen af 
oberst A. R. Jørgensen giver den første 
samlede fremstilling af den tyske spiona
ge mod Danmark forud for angrebet den 
9. april 1940. Som bilag gengives et antal 
tyske og danske dokumenter. Desuden 

indeholder skriftet årsberetninger for 
1986 for Frøslevlejrens Museum og for 
Frøslevlejrens Venner.

Bogen, der koster 50 kr., kan bestilles 
hos Frihedsmuseets Venners Forlag, 
Churchillparken, 1263 Kbh. K., tlf. 
01 13 77 14.

Arrangementer på de nordslesvigske museer i april
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Tønder Museum
Moderne bogbinderi
Udstilling hvor 11 danske og engelske bogbindere viser eksempler på 
deres fornemme håndværk.

27.3.-26.4.

Haderslev Museum
Stenalderuge
Eksperimentalarkæologen Søren Moses laver flintredskaber på sin 
medbragte »stenalderboplads« og demonstrerer forhistorisk teknik. 
Arrangementet henvender sig især til skoler, men alle er velkomne til 
at kigge på.

7.4-10.4.

Museet på Sønderborg slot
Finsk kunst
Fire fremtrædende kunstnere viser eksempler på finsk kunst fra 
1980erne. De fire kunstnere er billedhuggeren Veikko Hirvimäki fra 
Jyväskylä, tekstilkunstneren Riitta Hytönen-Pasanen fra Sumiainen, 
kunstmaleren Urpu Ilasmaa fra Jyväskylä og grafikeren Matti Waski- 
lampi fra Viitasaari.

10.4.-3.5.

Aabenraa Museum
Et udvalg af museets billedsamling
Der vises værker fra museets statsanerkendte kunstafdeling (jfr. omta
len s. 91)

fra 2.4.

Bov Museum
Lokalhistorisk samling fra Bov
Bov Museum på herredsfogedgården Oldemorstoft har som sædvanlig 
haft vinterlukket, men begynder sommersæsonen i april. Hver onsdag 
og tirsdag er museet åbent kl. 15-17.1 gårdens stuehus er samlinger 
til belysning af Bov kommunes og Hærvejens historie. I udbygninger
ne er der landbrugsredskaber og brandslukningsmateriel.

fra. 1.4.



Bognyt
Erindringer fra fattiggården i Haderslev
Fattiggården i Haderslev. Erindringer af Anne Sophie Zimmermann 1922-35. Forlaget Gammel
ting, Haderslev, 1986, ill., 64 sider. Pris 60 kr. Ekspedition: Haderslev Museum. Dalgade 7, 6100 
Haderslev.

Fattiggården i Haderslev blev opført i 1838 og 
fungerede indtil socialreformen i 1933 afskaf
fede begrebet fattiggård. Herefter indrettedes 
plejehjem i bygningerne. Det er livet i disse 
bygninger bogen skildrer. De centrale afsnit er 
Anne Sophie Zimmermanns erindringer, men 
Henrik Fangel præsenterer bygningerne og 
familien Zimmermann i en kort indledning og 
slutter bogen med et historisk afsnit om social 
forsorg i byen i perioden 1838 til ca. 1950.

Anne Sophie Zimmermann var 13 år, da 
hendes forældre i 1922 blev bestyrerpar på 
fattiggården, og indtil sit 26. år boede hun på 
gården. Disse år gjorde stærkt indtryk på 
hende, og hun skildrer dagligdagen på gården 
med en fin indlevelsesevne. Hun fortæller om 
mad, vask, renlighed, sygdom, arbejdet i hus 
og have, og julen m.v. Hun giver også levende 
skildringer af gårdens mange forskellige be
boere. Der er fine detaljer og mange små, men 
væsentlige oplysninger om hverdagen. F.eks. 
om vask og desinfektion af beboerne og deres 
tøj (s. 19 og 22), og om hvordan byens 
prostituerede hver lørdag ankom til undersø
gelse (s. 19). - Anne Sophie Zimmermann 
viser stor menneskelig forståelse for samfun
dets tabere, og det er meget værdifuldt, at 

hendes beretning nu offentliggøres. Hendes 
erindringer suppleres udmærket af Henrik 
Fangels historiske gennemgang af byens fat
tiggård, stiftelser og plejehjem. Han giver 
endvidere oplysninger om det offentliges be
stemmelser, og især er det spændende at læse 
uddrag af den offentlige debat i 1920’erne om 
forholdene på fattiggården.

Bogen er velillustreret, især er det godt med 
mange billeder af fattiggårdens beboere - men 
jeg savner kildehenvisninger i Henrik Fangels 
afsnit. Bogen er let læselig og henvender sig til 
et bredt publikum, og uddrag af den kan med 
fordel anvendes i undervisning om sociale 
forhold og lokalhistorie for unge og voksne.

Blandt datidens fattiggårde var der selvføl
gelig både gode og dårlige. Mange gårde blev 
styret med hård hånd, andre havde forstående 
bestyrerpar med stor menneskelig indsigt, 
men det er vigtigt, at begge typer fattiggårdes 
historie beskrives. Familien Zimmerman på 
Haderslev fattiggård gjorde en uvurderlig ind
sats for mennesker i nød, derfor og fordi der er 
så forholdsvis få bøger, der fortæller om 
fortidens fattige, fortjener denne bog at blive 
læst af mange.

icm

Billeder fra det gamle Tønder
W Christiansen og I. Haase: Hystaden. Billeder fra det gamle Tønder. Udgivet af Lokalhistorisk 
Forening for Tønder kommune. Forlaget Neffen, Tønder 1986. 48 s. HL Pris 60 kr.

Lokalhistorisk Forening for Tønder kommune 
udgiver ikke et årsskrift, således som mange 
andre lokalhistoriske foreninger i Sønderjyl
land (se Sønderjysk Månedsskrift 1987 s.23- 
28), men har valgt at udgive bøger, der samler 
sig omkring et bestemt emne. Sidste år var det 
redaktør C. A. Willemoes’ beretning om 
»Nordslesvigernes fangenskab i Året 1870« 
(ved P. Kr. Iversen), og i år er det dette

billedhefte, der er en fortsættelse af udgivelsen 
for to år siden, »Inden for byens pæle«, der 
havde de samme to forfattere og samme 
undertitel: »Billeder fra det gamle Tønder«. 
Mens emnet for to år siden var det »rigtige« 
gamle Tønder, dvs. Tønder inden for den 
gamle middelalderlige bygrænse, er emnet her 
det »nye« Tønder, dvs. det område af byen, der 
ligger nord og vest for den gamle bykerne, og

93



som udviklede sig fra slutningen af 1800- 
årene. Det er en bydel, der præges af meget 
offentligt byggeri, bl.a. de to banegårde, post
hus, toldkammer, kirkegård, sygehus og semi
narium, men også hoteller og restauranter, 
som f.eks. Schweizerhalle. Noget helt særligt 
var Zeppelin-basen, der opførtes under 1. 
verdenskrig. Den får ikke mindre end seks 
billeder med tilhørende tekster. Perioden om
kring århundredskiftet var præget af økono
misk vækst, og det var denne vækst, der var 
baggrund for byggeriet, som også ytrede sig 
ved opførelse af industrivirksomheder som f. 
eks. Victoria-bryggeriet.

Bogens billeder holder sig imidlertid ikke 
udelukkende til »Nystaden«, men medtager 
også billeder af flere markante bygninger i den 
gamle bydel. På den måde bliver bogens emne 
i lige så høj grad den nye tid som den nye 
bydel. Dette understreges da også af den 
fyldige tekst til billederne. Den giver et leven
de indtryk af livet i Tønder fra omkring 
århundredskiftet. Der er plukket flittigt fra den 
fremragende kilde til al den slags stof, som 
aviserne er. I bogens tekst er der også gjort 
meget ud af at fremhæve de arkitektoniske 
kvaliteter, som datidens byggeri havde, ja det 

begrædes flere steder, at nogle af de mest 
markante byggerier fra den tid nu er forsvund
ne. Et af bogens formål er således at åbne 
læsernes øjne for den tids bygninger og fjerne 
nogle af de fordomme, der findes på det 
punkt.

Mange af billederne er gengivet efter post
kort, som ikke altid er det bedste at reproduce
re efter, men det er forbavsende at se, hvor 
godt postkortene gennemgående fremtræder i 
bogen. I flere tilfælde er de »rigtige« fotogra
fier, man har haft til rådighed, af langt dårlige
re kvalitet. Forfatterne bør endvidere roses for 
deres fyldige oplysninger om fotografer og 
postkortforlag samt om, hvor originalbilleder
ne findes. En lille mangel ved bogen er, at der 
savnes et moderne kort, der gør det muligt for 
den ikke stedkendte at følge med rundt på den 
interessante tur gennem byen.

Alt i alt er der tale om en bog, der giver et 
levende billede af marskbyen, hovedsagelig i 
tiden under det tyske styre. Måden det er gjort 
på fortjener at blive efterlignet andre steder, og 
man kan kun opfordre Lokalhistorisk Fore
ning for Tønder Kommune til at fortsætte 
denne form for lokalhistoriske publikationer. 
Der er emner - og billeder - nok at tage af.

hf
Jels ved århundredets begyndelse
Thomas Dinesen: Et tilbageblik. Erindringer og oplevelser i Jels by og sogn ved århundredets 
begyndelse. Udgivet af Lokalhistorisk forening for Jels sogn, 1986, 383 s., HL Pris 190 kr.

Årene fra o. 1895 til 1. Verdenskrig var for 
Nordslesvig en økonomisk fremgangstid. 
Kornprisfaldet fra 1880’erne og udvandringen 
havde kulmineret. Landbrug og byerhverv gik 
frem, der blev bygget som aldrig før, og 
levestandarden steg. En række mindre bysam
fund - med og uden jernbaneforbindelse - 
blomstrede op som lokale centre for hånd
værk, handel og service. Landsbyen Jels var et 
af disse samfund i fremgang, og Thomas 
Dinesens (1896-1985) bog giver et detaljeret 
og værdifuldt billede af udviklingen som den 
forløb i kirke- og stationsbyen Jels og omegn i 
årene o. 1900-1914.

Først fortælles om en række sider af tidens 
skik og brug og dagligliv. De nationale og 
administrative forhold og livet i skole og kirke

omtales indgående. Dinesens hukommelse er 
skarp og hans øjne vidt åbne. Børnenes på
klædning (træsko!), duften i skolestuen (som et 
abebur, »Affenkäfig«), nu for længst glemte 
sædvaner i forholdet mellem menighed og 
præst - offergang, kirkegangskoner, kling- 
pung - om alt dette og meget mere fortælles 
indgående og morsomt. Man læser også om 
handels- og markedsliv og om de mange 
ændringer inden for post, jernbane og trans
port, som skete i disse år. Arbejdet hos de 
mange håndværkere, f.eks. farveren, bliver 
levende. Det er underholdende læsning, som 
giver et fint kulturhistorisk billede af levevil
kårene omkring århundredeskiftet. Her er 
optegnet træk af dagliglivet, som man ellers 
kan lede længe efter.
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Resten af bogen er topografisk opbygget. 
Dinesen beretter om hver eneste ejendom og 
dens beboere i byen og sognet. Man ser 
hvordan de enkelte forretninger og virksom
heder udvikler sig, og hvordan Jels by skifter 
karakter fra landsby til et bylignende samfund. 
Undervejs aftegnes utallige menneskeskæb
ner og træk af levevilkårene. Alt bygger på 
Dinesens enestående og pålidelige hukom
melse. Forfatteren kan kun gribes i få fejlta
gelser.

Personal- og lokalhistorisk interesserede 
kan hente mange konkrete oplysninger i denne 
del af bogen. Etnologer og historikere med 
interesse for den økonomiske og sociale ud
vikling får her en samling gode eksempler, 
som sammen med andre kan være med til at 
tegne billedet af den rivende udvikling i disse 
år. Gode registre gør det let at finde rundt i det 
personalhistoriske og topografiske stof.

Beretningen ledsages af et fremragende 
billedmateriale, smukt sat op og fint gengivet. 
På den måde bliver miljøet og dets ændring 
levende for øjet. Der er kun enkelte »svipsere« 
- som når det tyske toldsted med dets tyske 
embedsskilt illustreres af et dansk toldsted 
med dansk skilt (s. 240). Nogle billeder er også 
yngre end den tilhørende tekst og illustrerer 
dårligt - men det er undtagelser. Der kunne 
også være givet bedre oplysninger om bille
dernes herkomst, og de to - i øvrigt gode - kort 
ca. 1900 og ca. 1927 - er knap nok tilstrække
lige for den udenforstående til at sikre den 
rette orientering. Bogens hovedtitel er også 
noget intetsigende. Dog er det småting i en bog 
spækket med oplysninger, ikke mindst om den 
ellers noget glemte gruppe af håndværkere og 
handlende. Bogen tjener forfatteren og de 
flittige redaktører til stor hæder.

Inh

Indre Mission i Nordslesvig - i 100-året for stiftelsen
Günter Weitling: Kirchliche Erweckung und nationaler Gedanke - die nordschleswigsche Erwe
ckungsbewegung und ihre Nationalisierung. 134 sider. Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsge
meinschaft für Nordschleswig, Hefte 54, 1986. 134 s., UL Pris: 60 kr. Ekspedition: Vestergade 30, 
6200 Aabenraa.

Bogen er udsendt i anledning af hundredåret 
for stiftelsen af Kirkelig Forening for Indre 
Mission i Nordslesvig 1886. Den er opdelt i 5 
afsnit plus indledning og afslutning.

Indledningen formulerer opgaven og næv
ner metoderne i den hidtidige forskning. 
Første afsnit redegør for vækkelsesbevægel
sens forberedende stadier - bl.a. Gemein
schaftsverein fra 1857 - og de drivende 
teologihistoriske synspunkter - bl.a. gammel 
pietisme, Harms, Grundtvig, orgelbygger Ja
cobsen, Emil Wacker, Mads Jensen, Brødre- 
menigheden m.fl.

Andet afsnit behandler krigen i 1864 som 
igangsætter for, at forkyndelsen blev suppleret 
med det senere så betydningsfulde caritative 
og sociale arbejde. Og forfatteren afliver my
ten om Røde Kors’ optræden i Dybbøl skan
ser.

Tredie afsnit skildrer vækkelsesbevægel
sens glansperiode fra oprettelsen af Kirkelig 
Forening for Indre Mission i Nordslesvig i

1886 og frem til århundredskiftet. Den oprin
delige spænding mellem øvrighed/præster og 
lægmandsforkyndere mildnes efterhånden, og 
perioden kan i det hele taget karakteriseres 
ved en relativ stor tilslutning til bevægelsens 
mange aktiviteter: Asylsagen, diakonissean
stalten i Flensborg, ydre mission med centrum 
i Breklum, børne- og ungdomsarbejde samt en 
udstrakt blad- og traktatvirksomhed. Weitling 
har nok ret i, at fra århundredskiftet var indre 
mission den afgørende faktor i Nordslesvigs 
kirkeliv og i vid udstrækning med forbillede i 
dansk indre mission. Den ledende skikkelse, 
sognepræsten i Hoptrup, Hans Tonnesen, hav
de modtaget stærke impulser fra dansk åndsliv, 
bl.a. Grundtvig og Kierkegaard og blev efter
hånden tillige en god ven af Vilh. Beck, dansk 
indre missions myndige førerskikkelse. Det er 
i hvert fald karakteristisk, at slesvigsk indre 
mission ligesom den danske forblev luthersk
kirkelig med vægtlæggen på både forkyndel
sen og sakramenterne.
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Fjerde afsnit bærer overskriften »Nationali
sering og krise 1900-1913«. 1912 brød nem
lig de tysksindede præster med bevægelsen og 
dannede »Det gamle Budskabs Indre Mis
sion«. Årsagerne var flere, bl.a. synet på 
Bibelen, men afgørende var den tiltagende 
nationalisering af Tonnesen-fløjen. Mens man 
i den første organisatoriske og teologiske 
opbygningsfase trods alle forskelle havde kun
net arbejde sammen om opvækkelsen af en 
personlig kristentro hos den barnedøbte be
folkning, kunne det i længden ikke undgås, at 
det nationale spørgsmål også fik mund og 
mæle blandt de troende. Udfordringen blev 
bestandig holdt vedlige af stærke nationalpoli
tiske kræfter både sydfra og nordfra. Sydfra af 
myndighedernes fortsatte skepsis og avispole
mik, den köllerske tvangspolitik og en ny 
generation af tyske præster. Nordfra især for
anlediget af Vilh. Becks nationale omvendelse 
og tillige H. P. Hanssens frygt for at de troende 
ville undlade at afgive deres stemmer ved 
valgene.

Femte afsnit fortæller om de to foreningers 
videre virke under krigen og tiden frem til 
genforeningen og arbejdsfællesskabet med 

dansk indre mission. Bogen rundes af med et 
sympatisk portræt af den mangeårige første
mand og forkæmper for kristentroens neutra
litet i den nationale interessekamp, pastor 
Tonnesen, der var en djærv hjemmetysker med 
mange rige evner og et varmt hjerte for den 
sag, der blev hans livsværk. Hans liv endte i 
ensomhed og skuffelse over, at kristentroen 
hos de fleste af hans fordums tilhængere var 
endt som national erstatningsreligion.

Skønt kildematerialet for de centrale begi
venheder har været sparsomt, er det lykkedes 
for dr. Weitling at kaste sandsynlighedens lys 
over dateringen af bevægelsens overgang til 
organisaret forening. Det samme gælder en 
fyldigere dokumentation end hidtil for den 
tragiske spaltning. Weitling har fundet belæg 
for, at stiftelsen fandt sted på et møde i Vojens 
den 4. november 1886, efter at den endelige 
afklaring havde fundet sted i september på 
årsmødet i Neümünster, hvor Vilh. Beck var 
blandt hovedtalerne.

Den lille bog er forsynet med fyldige noter 
og litteraturhenvisninger og er fængslende 
skrevet på et letlæseligt tysk.

ms

Slesvig-holstensk kildesamling
Quellen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Teil HL Von 1920 bis zur staatlichen Neuordnung nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Kiel 1986, 272 s., UL Pris 8 DM.
I serien af kilder til Slesvig-Holstens historie 
er nu udkommet 2. oplag af bd. 3. som dækker 
perioden fra 1920 frem til tiden omkring 
1950. I forhold til 1. oplag er der tale om en 
række ændringer, bl.a. af pædagogisk art, som 
dog ikke skal omtales nærmere her.

Tidsmæssigt spænder kildesamlingen over 
så forskellige perioder som Weimar-tiden, 
nazismen og begyndelsen af efterkrigstiden. 
De forskellige perioder er tematisk inddelt. 
F.eks. behandler den første del af Weimar- 
tiden 1920-32 emner som Kapp-kuppet i 
1920, inflationen 1922- 23, det danske og 
tyske mindretal, den økonomiske udvikling i 
Slesvig-Holsten 1924-33 og den slesvig- 
holstenske ungdoms nazificering i årene om
kring 1930.

En sådan emneopdeling fungerer udmær
ket. Den giver mulighed for benyttelse af flere 

forskellige kilder til at belyse et bestemt 
problemkompleks i stedet for at »sprede« 
kilderne ud over hele perioden. Naturligvis 
medfører det, at der har måttet vælges ud og 
sorteres fra, men det er lykkedes gennem 
emneopdelingen at trække væsentlige karak
teristika og problemer frem fra de forskellige 
perioder. Til belysning af flere af emnerne er 
aftrykt adskillige udmærkede samtidige illu
strationer.

En ting er bemærkelsesværdig ved denne 
kildeudgave og dens forgængere: prisen. Kil
desamlingen koster med sine 272 tættrykte 
sider kun 8 DM, svarende til ca. 31 kr. På dette 
- men ikke uvæsentlige - punkt er disse tyske 
kildepublikationer langt mere konkurrence
dygtige end de tilsvarende mindst dobbelt så 
dyre danske udgaver.

hbc

96



PJ. SCHMIDT A/S 
KONTORINDRETNING 
RÅDHUSCENTRET

TELEFON 04 5412 26

PJ. SCHMIDT A/S
BOGHANDEL 
VESTERGADE 14

TELEFON 04 5412 26

J. P. MØLLER
BOGBINDERI
CHRISTIANSFELDVEJ 70 
DK-6100 HADERSLEV 
TELEFON 04 52 13 61

Sydbank
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Nørremarksvej 84 . Tønder . Tlf. 04 72 15 50

Sønderjyllands Lånekasse 
Sparekassen Sønderjylland

Storegade 12 . Aabenraa . Tlf. 04 62 15 67, lok. 25
Mandag og tirsdag kl. 9-15; torsdag kl. 9-13

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Grænselandets liv 
Grænselandets sang 

møder De i

Jydske Tidende

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

Syd- og Sønderjyllands store blad

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. 04 52 38 55

Læs Grænseforeningens blad

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

Nykredit N
den n\v iLmskc kndiHorrning

Åstrupvej 13 
6100 Haderslev 
Tlf. 04 52 70 00

ALM. 
BRAND
AF 1792

TEGNER AL 
FORSIKRING

Branddirektoratet i:
GRÅSTEN 

Ahlefeldvej 10 
Tlf. 04 65 17 67

SKÆRBÆK 
Tøndervej 12 

Tlf. 04 75 22 75
HADERSLEV 
Nørregade 23 

Tlf. 04 52 07 66

Kontorsystemer 
AUT. COMPUTER FORHANDLER 

Tlf. 04 62 10 09 - Aabenraa
OVE ARKIL A/S 

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV



DANEBOD HØJSKOLE - ALS 
4 måneders kurser med start i hen
holdsvis januar og september.
Korte sommerkurser.

Tlf. (04) 46 41 12 
Mogens Hemmingsen

Ihpirvarer, engangsartikler og affaldssystemer 
til institutioner og til industrien 

sæLIcii
Sækko A/S . Egelund . 6200 Aabenraa . Tlf. 04 - 62 18 18

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

BRF

BRØDRENE GRAM Vs VOJENS

IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse i 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder og 
mænd 3. maj - 28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd 
3. oktober - 28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 42 13 48
Hans Jørgen Nielsen

Vi skaffer 
penge 
til huse

Kreditforeningen 
Danmark

•
 Sparekassen
Sydjylland

Distrikt Sønderjylland 
Storegadc 3L I. Postbox 103 

6200 Aabenraa. Tlf. 02 62 53 00

S! CIMBRIA
Byggemarked
Haderslevvej 2 • 6200 Aabenraa • Tlf.: 04 62 20 00

mpas
WINDS BOGTRYKKERI ApS
Telf. 04 52 22 31
Gravene 12 - 6100 Haderslev

Speciale:
Trykning af 
sønderjysk litteratur

SKIFTER^BIL

VOLVO
Konservering Restaurering 

af papir, kort, tegninger
MARTIN DEGN PEDERSEN

Gråbrødregade 12'
6760 Ribe • Tlf. 05 42 24 38


