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Diakonen Sankt Cyriakus uddrev en djævel af
kejserens datter. I venstre hånd holder han en
åben bog (med uddrivelsesformularer??) og i
højre har han holdt den lænke, han tøjrede
djævelen med.

Den cypriske kongedatter Sankta Katharina
omvendte ikke mindre end 50 hedenske filo
soffer. Hun blev halshugget og hjælper efter
martyrdøden folk, der plages af talebesværlig
heder.

Nødhjælperne i Hellevad kirke
AF HELGE HAYSTRUP
Sognepræsten i Hellevad, pastor, lic. the
ol. Helge Haystrup, ser hver søndag på de
fjorten nødhjælpere, der står på rad og
række lige over alterbordet, og han for
tæller her, hvad hver enkelt af de ti helge
ner og fire kronede jomfruer kan hjælpe
mennesker i nød med.
Overlærer Johs. Rafaelsen, Hellevad,
har taget nødhjælper-billederne.
1985-9

Når man en årrække har stået for altret
i Hellevad kirke, fornemmer man dem næ
sten som en flok fortrolige venner. Er det
nu og da lidt tyndt med tilslutning, så står
de der dog altid. De fjorten nødhjælpere,
ti mandlige helgener, fem på hver side af
de fire kronede jomfruer, de såkaldte »Vir
gines cardinales«, anbragt på række og ge
led i den senmiddelalderlige altertavles
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I omtrent tohun
drede år så alter
tavlen i Hellevad
kirke ud som på
dette billede.
I 1750'erne om
dannede
Aabenraa-maleren
Benjamin Richter
nemlig den gamle
altertavle, så me
nigheden
under
gudstjenesterne
indtil 1942 kunne
glæde sig over den
særprægede ba
roktavle.

fodstykke, predellaen. »Gå blot i gang«, sy
nes de at sige til en, »vi skal nok blive un
der hele gudstjenesten«.
De fjorten nødhjælpere er således et op
muntrende selskab, men tillige vidnesbyrd
om, at »man skal så gruelig meget igen
nem«. Det var hårde tider for de kristne,
dengang de levede. Så har vi ingen grund
til at pibe og klage, som om det er vor
særlige vanskæbne, når vi møder afvisning
og modstand mod kirkens nedarvede Kristusbekendelse. Tværtimod befinder vi os
da i et godt og garvet selskab.

Men hvorfor findes alle disse nødhjælpere
netop i Hellevad? Andetsteds (Sønderjysk
Månedsskrift 1982, s.319) har jeg skildret,
hvordan befærdede veje skar hinanden i
Hellevad. Mange mennesker og dyr måtte
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i de gamle dage over Hellevad, i hvis nær
hed der skal have ligget en helligkilde. Det
er vel denne, der har givet såvel vadeste
det som den landsby, der opstod her, navn.
Landsbyliv i gamle dage var fuldt af farer.
Man endnu værre var det at begive sig ud
på rejse. Da var det godt at bede den helli
ge Christoffer om hjælp til at komme vel
over strømmen, eller Sankt Jørgen om
værn for sine dyr. Og hvad med mavesygdomme, hovedsmerter, fødselsveer og me
get andet? Købmænd (og søfarende) vend
te sig gerne til Sankt Nikolaj. Man fandt
det praktisk og godt, at så mange som mu
ligt af livets områder var »dækket ind«, og
hver af disse fjorten helgener havde så at
sige sit særlige område, hvor han eller hun
var den nødhjælper, man vendte sig til, når
man nogenlunde halvvejs pustede ud ved

Den gotiske skabsaltertavle i Hellevad kirke efter restaureringen i 1942.
Den morsomme opbygning med de fjorten nødhjcelpere smukt placerede på
hvert sit trappetrin og hele sceneriet kronet med en kristusfigur med sejrsfane
er fjernet. Også de korsbærende søjler er væk, og de gamle hængsler er blevet
synlige. I øvrigt er de to sidefløje fikserede, så hængslerne anvendes ikke efter
den egentlige hensigt.

kirken og helligkilden i Hellevad. Her
fandt man lejlighed til at sige tak for god
hjælp til rejsens 1 .etape og til at bede om
beskærmelse for resten af sin rejse. De
fjorten nødhjælpere i Hellevad kirke kan
imidlertid også - og da vel oftest forbun
det med besøg ved helligkilden - have tjent
som et selvstændigt valfartsmål. De må
have været en værdsat indtægtskilde for
det udstrakte, men næppe velstående pa
storat.

Med venlig bistand fra »Deutsche Büche
rei« i Åbenrå lykkedes det mig at låne det
vist ret sjældne standardværk om nødhjæl
perkulten, det af Georg Schreiber redigere
de værk »Die vierzehn Nothelfer in Volks
frömmigkeit und Sakralkultur« (Universi
tätsverlag Wagner, Innsbruck 1959). Her
findes først og fremmest en række værdi
fulde oplysninger om denne iøvrigt ikke

helt faste gruppes oprindelse og udbredel
se.
Svarende til Middelalderens forkærlig
hed for forbund, for eksempel af munke
klostre og af byer som de nordtyske Hansestæder samlede man også på denne tid hel
gener i grupper på tre, fire eller syv. De
fjorten (2 X 7) nødhjælpere er en for
holdsvis sen kombination. Gruppen omtales
ikke i Dominikanermunken Jacob af Voragines mellem 1263 og 1273 samlede »Legenda aurea«, »das wahre Volksbuch des
späteren Mittelalters«, som den kaldes i
ovennævnte værk, side 121. Nogle har der
for sat denne kombination af helgener i for
bindelse med Den sorte Døds hærgen ved
midten af det følgende århundrede, andre
med en særlig åbenbaring år 1445 for en
hyrde i Franken. Nødhjælperkulten kan
imidlertid med sikkerhed føres tilbage til
slutningen af 1300-tallet.
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Nærbillede af Sankt Ægidius. Re
sterne af helgenens trofaste ledsa
ger, en lille hjorteklov, ses ved hans
fod.

Sin største udbredelse fik den i løbet af
de følgende århundreder, især i landsby
samfund og knyttet til valfartskapeller
fremfor alt i Sydtyskland, hvad der dog ik
ke forhindrer os i at træffe på senmiddelal
derlige nødhjælpergrupper i en række dan
ske sognekirker. De er blevet undersøgt for
et årti tilbage af Cecilia og Bendt Gammeltoft-Hansen, som 1974 udgav den fest
lige og meget givende lille bog: »Den sorte
gryde. Nødhjælpere i Danmark« (trykt hos
Th. Isager, Svendborg Specialtrykkeri).
Her er samlet så mange iagttagelser og op
lysninger, at man i og for sig kunne nøjes
med at henvise alle - også i Hellevad kir
kes nødhjælperrække - interesserede til
den.
Imidlertid gør de ellers så veloplagte
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forfattere sig skyldige i nogle fejltagelser,
specielt med hensyn til nødhjælpernes pla
cering. Og desuden er deres forsøg på iden
tifikation af de enkelte nødhjælpere såre
mangelfuld; i fortegnelsen på side 35 næv
nes kun seks, og deraf er den ene endda
forkert, idet man har forvekslet Sankta
Katharinas sværdhefte med en salveflaske
og i kraft heraf identificeret flaskens bæ
rer med »synderinden« Maria Magdalene
dette til trods for at hun er afbildet med
udslagent, jomfrueligt hår prydet med en
krone!

Et nærmere studium af nødhjælperne i
Hellevad kirke afslører følgende:
Først lidt om nødhjælpernes placering.
Her fastslår det skrivende ægtepar, at den

Detalje af Golgathascenen. I for
grunden helt til venstre Sankt Lau
rentius, som Hellevad kirke er ind
viet til. Forneden begyndelsen til
teksten: Det er fuldbragt.

enten var i altertavlens midterfelt, eller på
dens låger eller i tavlens predella, hvilket
sidste skal have haft den fordel, at nød
hjælperne altid var til rådighed, uanset om
alterskabet stod i advents-, fastetids- eller
festtidsposition. Tanken er smuk. Men kan
man så uanfægtet slutte fra hjælpernes ak
tuelle placering - efter århundreders om
møbleringer og restaureringer - til deres
oprindelige placering o. 1475? I hvert fald
ikke når det gælder Hellevad kirke. Her
var nødhjælperne, inden de ved restaure
ringen 1942 fik deres nuværende plads i
predellaen, anbragt øverst oppe på altrets
topstykker, tre på hvert af sidefløjenes
topstykke og fire trinvis på hver side af ho
vedfeltets topstykke, således som man kan
se på billedet i »Haderslev Stiftsbog«

1981, s.69. Heller ikke dette har imidlertid
været nødhjælpernes oprindelige place
ring; de barokke topstykker blev jo først o.
1750 anbragt ovenpå den middelalderlige
skabsaltertavle. Inden da må nødhjælper
ne altså have stået (eller ligget) andetsteds.
Og fra først af har de vel været samlet
i en særlig altertavle, hvor nødhjælperne
har været placeret omkring et billede af
Maria med barnet. En sådan opstilling
skal efter Schreibers bog, s.46, have været
almindelig, og et sådant billedskærerarbej
de af Jomfru Maria nævnes for Hellevad
kirkes vedkommende i et gammelt kirkein
ventarium fra c. 1767 (Se »Danmarks kir
ker«, Sønderjyllandsbindet s. 1746).
Mit eget bud er, at der i Senmiddelalde
ren har stået et sådant nødhjælperalter på
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Fra venstre står Sankt Cyriakus, Sankt Blasius, Sankt Nikolaj, Sankt Dionysius og Sankt
Jørgen.

korbuens nordside der, hvor kirkens prædi
kestol senere fik sin plads. Den lange pal
me, som Sankta Dorothea holder i hånden
på det nævnte billede, tyder også på, at
hovedaltrets predella næppe kan have væ
ret nødhjælperrækkens egentlige og første
tilholdssted.

Angående identifikationen af de enkelte
nødhjælpere må vi for en stor del nøjes
med formodninger. Talrige kirke-køsteres
grundige rengøring (måske også små præ
stebørns lyst til legetøj?) har bevirket, at
mange af helgenernes hænder og dermed
også deres charmerende attributter (en lil
le djævel, en blomsterkurv, en hane, en
hjort m.v.) er forsvundet. Alligevel er det
fristende at gøre et forsøg.
Vi vil begynde med de fem mandlige
helgener til venstre (mod nord). Her mø
der vi først en diakon med en åben bog i
sin venstre hånd. Men hvad har han holdt
i den højre? Nu ved vi om diakonen Sankt
Cyriakus, at han inden sit martyrium ud
drev en djævel af kejserens datter og derfor
ofte afbildes med en lænket djævel ved sin
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side. Stadig kan djævelens fødder ses ved
Cyriakus’ side; lænken har helgenen holdt
i sin hånd. Der kan næppe være tvivl om,
at der blandt nødhjælperne i Hellevad har
været en Cyriakus, hjælper imod Djæve
lens anfægtelser, specielt i dødens stund.
Den næste nødhjælper er klædt i bispeskrud og må da rimeligvis have været en
af de tre biskoppelige hjælpere. Bispestav
og bog (eller lys) er borte. Alligevel formo
der jeg, at det her drejer som om martyrbi
skoppen Sankt Blasius, nødhjælper mod
halslidelser og derfor uundværlig i et kli
ma som vort.
Den tredie i rækken - også han bispeklædt- er da Sankt Nikolaj, »julemanden«;
desværre mangler han sine hænder, og vi
må derfor nøjes med at formode, at han
i sin højre har holdt en bispestav og i sin
venstre den pung med guldstykker, hvor
med han sørgede for nødlidende. Den helli
ge Nikolaus var de farende kræmmeres og
søfolks beskærmer.
Nummer fire, den tredie biskop, er
Sankt Dionysius af Paris, som i følge le
genden spadserede fra Montmartre, hvor

De kronede jomfruer er fra venstre: Sankta Dorothea, Sankta Katharina, Sankta Barbara og
Sankta Margareta.

han blev henrettet, til det sted i byen, hvor
han ville begraves, og under denne spadse
retur holdt han til alles forundring sit af
huggede hovede under armen. Også hans
bispestav er væk. Men sit hovede har han
beholdt. Ja, den fintfølende kunstner har
givet ham to: foruden det afhuggede hove
de i højre hånd har han beholdt hovedet på
kroppen. At bøn til Dionysius hjalp mod
hovedpine forstår sig selv.
Den femte nødhjælper er en krigsmand,
der træder på en drage; den bider i hans
skjold, mens hans højre hånd gennemborer
dragen med en (nu forsvunden) lanse. Kri
geren er Sankt Jørgen, (Georg); han var fra
herremændenes og korsfarernes særlige
helgen blevet nødhjælper for sygdom
blandt kvæget og har derfor en naturlig
plads her, hvor mangen drift stude er ble
vet ført over vadestedet.
Nu følger fire kronede kvindelige helge
ner, øjensynligt de såkaldte »Virgines Capitales«, jomfruelige hovedhelgener nemlig,
Sankta Dorothea, Sankta Katharina,
Sankta Barbara og Sankta Margaretha.

Sværest at identificere er Dorthe. Inden
1942 havde hun en palmegren i sin højre,
som et tegn på, at hun var martyr. Den
forsvundne venstre må have båret kurven
med blomster og frugt, forsmagen på den
paradisiske herlighed, der ventede hende.
Sankta Dorothea var de fattiges hjælper
og desuden god at have ved hånden ved
fødsel og død.
Til højre for den højbårne Dorothea har
vi kongedatteren fra Cypern, Sankta Ka
tharina, oftest kaldet af Aleksandria, fordi
hun der led martyrdøden ved halshugning.
Hendes lærdom og veltalenhed var så stor,
at hun gendrev og omvendte halvtreds he
denske filosoffer. Hun står her med en
åben bog, velsagtens Bibelen, og med et
sværd i den anden hånd. Er det »ordets
sværd«, Ef.6, 17, eller skal det angive hen
des dødsmåde? Kun sværdheftet er tilbage;
det er nok dette, der har forledt vore nød
hjælperforskere til at mene, at det drejer
sig om Maria Magdalene med en salvefla
ske. Katrine hjælper mod tungelidelser og
talebesværligheder.
Den næste er Sankta Barbara, de døen-
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Fra venstre: Sankt Vitus, Sankt Ægidius, Den hellige Christoforus, Sankt Laurentius og Sankt
Erasmus.

des, men tillige krigsfolks nødhjælper. Som
straf for hendes bekendelse til Kristus lod
den hedenske far hende indespærre i et
tårn og siden halshugge. Hun holder der
for i sine hænder et tårn, med tre runde
vinduer, et symbol på den fuldkomne gud
dommelige Treenighed.
Den sidste af disse jomfruelige martyrer
er Sankta Margareta fra Antiokia, der end
ikke opgav sin kamp mod at blive gift med
en hedning, da Djævelsen i en drages skik
kelse kastede sig over hende. Stolt træder
hun djævel-dragen under fode, mens hun
med sin venstre hånd støder en (nu for
svunden) korsstav gennem den. Den hellige
Grete eller Rita var nødhjælper for kvin
der i barnsnød.

De sidste fem nødhjælpere er mænd. Først
en yngling med langt, lokket hår. I den
venstre hånd holder han en lukket bog.
Hans højre arm mangler. Han er ikke
gejstlig, men iført en lang kjortel der er
lukket foroven med to knapper. Mon ikke
det er Sankt Vitus, der blev martyr med
kun 12 år? I så fald har han holdt en hane
i den nu forsvundne højre hånd. Også han
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havde sin plads blandt de 14 nødhjælpere
og påkaldtes imod epilepsi.
Dernæst følger Sankt Ægidius, den ene
ste af nødhjælperne, der ikke led martyrdø
den. Ægidius levede i 700-tallet som enebo
er og abbed i Provence og havde så stort
ry for hellighed, at Karl den Store skal ha
ve bedt ham hjælpe sig til syndsforladelse.
Mens Ægidius beder derom, kommer der
en engel flyvende med en seddel, hvorpå
der står, at tilgivelsen er bevilget. Ikke
mærkeligt, at alle syndere med særlig iver
anråbte Ægidius om hjælp! Han står her
som abbed, iført munkekutte og baret.
Men hans attribut - fra vildnisset - hjorten
er borte, dog ikke helt. Et nærmere studi
um af helgenens højre side afslører udfor
hans hånd en lille tap og forneden nogle
hjorteklove. Den har altså været her, den
trofaste hjort, helgenens ernærer og sel
skab.
Nummer tre er letkendelig. Det er den
hellige Christoforus, der bar Kristusbarnet
gennem den rivende strøm, og som færge
mand tjente vor Herre så tro. Hans lange
stage, vilde skæg, flagrende kappe og opkiltede tøj angiver med al tydelighed, at

Hellevad kirke set mod øst med altertavlen i baggrunden.

det er ham. Kristusbarnet er borte; men
helgenens højre skulder har ligesom et lille
sæde; har barnet engang siddet der? Kri
stoffer er vadestedets, overfartens, men og
så den bratte, uforudsete døds nødhjælper.
Den følgende helgen er svær at bestem
me. Han er klædt som diakon. Det begræn
ser mulighederne, da vi i nødhjælperræk
ken, foruden Sankt Cyriakus kun træffer
Sankt Vincents og Sankt Laurentius samt
eventuelt ærkemartyren den hellige Ste
fan. Da Hellevad pastorat dengang hørte
til Ribe stift, hvor Laurentius, Roms og
pavedømmets særlige værnehelgen, nød
stor anseelse, da Hellevad kirke er indviet
til den hellige Lars, og da jeg finder en
vis lighed mellem Sankt Laurentius i alter
tavlens hovedfelt og vor lille nødhjælper,
formoder jeg, at vi her har at gøre med
romerske martyrdiakon Laurentius, der
har holdt den gloende rist, hvorpå han led
martyrdøden, i sin højre og en evangeliebog i sin venstre hånd. Man hvad han
egentlig var nødhjælper for, ved jeg ikke.
Sidst i rækken (sydligst) står Sankt
Erasmus med det vindsel, hvorom hans
tarme blev viklet under hans martyrium,

i sin venstre hånd. Ikke mærkeligt, at han
blev påkaldt, når man havde ondt i maven!
Vindslet i venstre og vel en vandringsstav
i højre synes at være klare indicier. Men
helgenen, der var biskop af Antiokia o.
300, optræder i reglen i fuldt bispeskrud.
Det gør han ikke her. Legenden ved at for
tælle, at han holdt sig skjult i bjergene. Har
kunstneren villet hentyde hertil ved at af
bilde ham i almindelige klæder?

Vort følgeskab gennem Hellevad kirkes
nødhjælperrække er til ende. Måske nogle
af mine formodninger er forkerte. Måske
nogle læsere sidder inde med andre, bedre
begrundede løsninger. Det ville da være
spændende at få dem ud i dagens lys. Må
ske nogle også har fået lyst til at læse mere
om emnet, som i øvrigt ingenlunde er be
grænset til Senmiddelalderens religiøse liv
og kunst. Lad mig da til slut gøre opmærk
som på to lettilgængelige og givende bøger
om helgenerne;
Don. Attwater: The Penguin Dictionary
of Saints, Harmondsworth 1966.
Hiltgart Keller: Reclams Lexikon der Hei
ligen, Stuttgart 1979.
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Holsteneren,
der blev
dansk general
AF CHR. STENZ

Daniel Rantzau, feltøverste. F. 1529 pä
Deutsch Nienhof d. 11.11.1569foran Varberg.
Begravet i Westensee kirke.

Daniel Rantzau var en sjælden taktisk be
gavelse — fhv. viceskoleinspektør Chr.
Stenz, Aabenraa, giver en kort karakteri
stik af ham.
Daniel Rantzau er født på Deutsch-Nien
hof i 1526. Slægten Rantzau havde nogle
danske repræsentanter, men ellers er det
overvejende holstenere, der optræder i
slægtsregisteret, som i Dansk biografisk
Leksikon fra 1940 fylder 70 sider og tæller
i alt 32 navne af slægten Rantzau.
Daniel Rantzau var som langt de fleste
af slægten bestemt til en videnskabelig lø
bebane. Han fik en omhyggelig opdragelse
og studerede en tid ved universitetet i Wit
tenberg, hvor han boede i Melanchtons
hus. Men det var den militære uddannelse,
der fristede ham mest. Han gik i tjeneste
hos hertug Adolf på Gottorp og kom deref
ter til den kejserlige hær, hvor han var le
der af en deling landsknægte og blev senere
slotshøvedsmand hos hertugen. Han ledsa
gede denne ved Ditmarskens erobring i
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1559 og blev såret i træfningen ved Mel
dorf.
Rantzau kom i dansk krigstjeneste i
1562 og deltog i drøftelsen om den kom
mende krigsførelse. Den øverstbefalende
over de danske tropper, grev Günther af
Schwarzburg, havde udarbejdet en slag
plan for det næste års krigsførelse, og som
en modsætning til den kom Daniel Rant
zau med et »Memorandum«, der lagde
vægten på at erobre Småland og Kalmar
og derpå Vester- og Östergötland.
Kong Frederik den Anden foretrak at
benytte grev Günthers felttogsplan, men
Rantzaus bidrag vidnede om hans strategi
ske indsigt. Grev Günther trådte tilbage
som øverstbefalende, mens rigsråd Otto
Krumpen en kort tid overtog ledelsen, der
dog snart efter blev overdraget til Daniel
Rantzau.
I oktober måned rykkede hæren frem
ved Axtorna, og her viste Rantzau sin
overlegenhed ved at sejre efter en lang
kamp. Og det var en stor sejr, idet der

Efter det berømmelige togt
langt op i Sverige gennem den
ufremkommelige skov, Holaveden, i virkeligheden en hals
løs gerning, som der skulle me
re end held til at slippe fra i
god behold, indhentede skæb
nen Daniel Rantzau, da han un
der belejringen af Varberg var
steget op på en klippe for at
konstatere, hvilken virkning
hans belejringsskyts havde. En
kanonkugle fra fæstningen
bortrev det øverste af hans ho
ved. Den faldne ses i den lille
gruppe forneden til højre på
dette udsnit af et primitivt stik
fra samtiden.

kæmpede 8000 danskere mod svenskernes
20.000.
Som belønning for sejren skænkede kon
gen Rantzau Trøjborg slot og et gods i Hol
sten. Vinteren tilbragte Rantzau i Køben
havn, hvor han levede op til forhold, der
var ved at nærme sig kongens. Her kom
han i strid med Peder Oxe, der netop var
vendt hjem fra udlandet. Det var Peder
Oxe, der sørgede for at få balance mellem
udgifter til krigsførelsen og de indtægter,
som staten rådede over. De to blev dog ret
hurtigt forsonede, og en påtænkt afskedi
gelse af Rantzau blev ikke til noget.
Med 6-7000 soldater drog han ind i
Småland og derfra videre til Jönköping.
Han ænsede ikke kongens befaling om at
hærge Småland, men trængte ind i
Östergötland. Her stod betydelige svenske
styrker, men de veg tilbage; han slog i
spredte træfninger fjenden og udplyndrede
og afbrændte mange byer. Han opnåede
at vinde flere sejre, men da en forstærk
ning ikke nåede frem til ham, rykkede han
tilbage, og under mange afsavn nåede han
Skånes grænse. I København havde man
anset hans hær for tabt. Det var især på

dette felttog, han viste sine fremragende
strategiske evner.
Efter dette togt ledede Rantzau et an
greb på fæstningen Varberg. Under dette
blev han ramt af en kanonkugle, der bort
rev en del af hans hoved. Han blev begra
vet i Westensee kirke, og hans brødre rejste
et monument i kirken. Til minde om sejren
ved Axtorna blev der slået en medalje med
Daniel Rantzaus billede.
Den dag i dag kan besøgende i Westen
see kirke se en skulptur af Daniel Rantzau.
Den har fået en ilde medfart, da svensker
ne i 1643 under general Torstensson forø
vede groft hærværk mod kunstværket. Det
var et hævntogt efter omtrent 75 års for
løb. Man har ganske vist restaureret statu
en, men skaderne kan stadig ses.
Rantzau døde ugift. Han var forlovet
med Catharina von Damme, der efter hans
død blev gift med hans broder, Peter
Rantzau, herren til Trøjborg.
I »Die Heimat«, Heft 8/9 1985 skriver
Richard Helmer om en række undersøgel
ser, man har foretaget af Daniel Rantzaus
skelet, specielt kraniet samt om et forsøg
på rekonstruktion af hovedet.
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Slægten på Nørremølle
AF INGEBORG POULSEN

I skuffer og skabe findes mange ting og
dokumenter, som ejeren har glemt eksi
sterer. Fru Ingeborg Poulsen, Aabenraa,
fandt en dag nogle papirer om Nørremøl
le, og lod sig inspirere af dem til at skrive
om sit barndomshjems tidligere beboere.

I mine gemmer har jeg fundet en artikel,
som min far, Chresten Hanssen, har skre
vet om Reventlowerne på Sandbjerg, her
skriver han: Conrad Georg Reventlow den
ældste af brødrene var kommandør i den
danske flåde. Han opholdt sig tit på
Sandbjerg.
Han var bondens ven og velgører, han gav
sine bønder fri for hoveripligt og solgte
dem gårdene på fordelagtige vilkår, så de
blev frie bønder.
I 1797 udparcellerede greven hovedgår
den i 14 parceller. Af disse var den 13. par
cel Nørremølle. Der var da 4*/2 td. land til,
bestående af den oprindelige mølledam
med eng og en lille lykke agerland i Snogbæk. Den blev solgt til grevens gartner
Christian Asmussen uden købeskilling. I
denne kontrakt står:
»Jeg Conrad Georg greve til Reventlow,
hans kongl. majestæts kammerherre og
komandør i søetaten erklærer herved
for mig og mine lensefterfølgere, at jeg
ved nedlæggelsen af godset Sandbjerg
har overladt den 13. parcel Nørremølle
bestående af den Snogbækker lykke ca.
4 tønder ager og england til min gartner
Christian Asmussen uden købeskilling
til et familiested mod en, af samme til
godsherskabet på Sandbjerg at erlægge
årlig canon af 13 rdl.10 sk., der svares
prompte hvert år til jul. Ligesom nu
han og hans arvinger iøvrigt er skyldige
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at overholde de i vedhæftede conditio
ner særlige præstanda, ligesom de andre
Sandbjerger parcellister, så skal han og
de andre og så kunne glæde sig ved de
i conditionen nævnte friheder og rettig
heder. Således skal Asmussen så længe
han er i min tjeneste være fri for at be
tale den årlige afgift. Endvidere skal det
være Christian Asmussen tilladt at ind
rette brændevinsbrænderi og en gryn
mølle, på hvilken sidste han dog ikke
må maale meel eller korn men kun
gryn. Skulde endelig den Sandbjerger
vandmølle blive nedlagt og en kornvejr
mølle anlagt istedet, da skal Christian
Asmussen i fald jeg og han da lever, ha
ve lov til at bygge en vejrmølle til hvil
ken samtlige grevelige undersåtter i
Snogbæk, som også de til Sottrup hø
rende parcellister skal være tvangspligti
ge til at lade deres brødkorn og malt ma
ale. Dog skal han være pligtig til at maa
le det herskabelige korn uden matte*,
følgelig ganske uden betaling.
Til bekræftelse har jeg egenhændig un
derskrevet og beseglet denne contrakt.
Således skeet Sandbjerg d 14. april
1797.
Conrad Reventlow
Christian Asmussen gik det imidlertid ik
ke så godt, han fik nok en lille grynmølle
til håndkraft, men vejrmølle og brænderi
kom ikke, bolet skiftede ejer flere gange,
indtil min oldefar Christen Hanssen
(1784-1848) købte den i 1825; da kom
brænderiet igang.
I Reventlows kontrakt er det første
gang, jeg hører om Nørremølle; jeg fik lyst
* Uden at tage vægt fra til sig selv.

Marikke Jørgensdatter, f 21.6.1819.

Sandemand Jørgen Hanssen, f. 1732 i Rage
bøl, d. 1819.

til at vide mere om dem, der har boet på
den gamle gård, hvor jeg selv blev født
i 1901. Med mine 84 år er jeg nok for
gammel til at søge slægtens spor i stort og
småt, men den gamle vandrelærer Morten
Eskesen (1826-1913), der gik rundt i de
sønderjyske hjem, kommer mig til hjælp
med to artikler han har skrevet i Højskole
bladet fra 1892 nr. 19 og 20, som han kal
der: Af en sønderjysk bondeslægts saga«.
Han skriver blandt andet, at Biskop Jør
gen Hanssen, Als, har efterladt sig en
håndskrevet optegnelse om sin slægt. Nav
nene Jørgen og Hans var fremtrædende. Bi
skoppens farfar Jørgen Hansen (som var
min tipoldefar) var født i Ragebøl d. 11.
november 1732. Dennes far, Hans Jørgen
sen født 1697, stammede fra Solt i Angel.
Han blev af Hertugen på Lyksborg sendt
som Hejduk (livgardist) til Kong Frederik
IV, et vidnesbyrd om, at han har været en
anselig og statelig mand. Efter hans hjem
komst gav hertugen ham en gård i Rage

bøl, hvor der endnu lever efterkommere af
ham. Der døde han i 1744.
Sønnen Jørgen Hanssen styrede allerede
som ung et bol i Sottrup. Ejeren gav ham
gården på den betingelse, at han skulle æg
te en pige af dennes slægt; Jørgen Hans
sens valg af ægtefællen var imidlertid ikke
efter ønske, og man bestred nu hans ret
til gården; så vis på at være ham kvit, var
man, at man i foråret drev bolet på egen
hånd.
Så drog Jørgen Hanssen til Slesvig, hvor
han fik Kong Frederik V i tale. Kongen
tilbød ham plads hos sig, men han tog ikke
imod tilbudet; han vendte tilbage og over
tog det omstridte bol i Sottrup under grev
skabet Sandbjerg. Han giftede sig med An
na Katrine Hendriksdatter af Snogbæk. Da
hun efter to års samliv døde, ægtede han
Marikke Jørgensdatter også af Snogbæk.
Han blev fader til syv sønner og tre døtre,
af hvilke den ældste datter var af første
ægteskab.
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Jørgen Hanssen var en på egnen meget
agtet og indflydelsesrig mand. Han kunne
både dansk og tysk, han læste »AltonaerMercur«, der da udkom i Segeberg, stod i
forbindelse med og var stærkt påvirket af
Herrnhuterne. Han sendte sin ældste søn
Hans Jørgensen til Christiansfeldt, men da
Brødremenigheden ville sende ham til
Herrnhut, tog faderen ham hjem.
Jørgen Hanssen var en af grevskabet
Sandbjergs sandemænd. Ved hans død 22.
august 1819 blev der skrevet en sang,
hvori der stod: »Som kristen var han hæ
derlig tro og from, hans ry udbredt til alle
sider«. I ligtalen over ham sagde præsten:
»Min videnskabelige dannelse har ofte
måttet stå tilbage for den gamle mands
skarpe blik«. Der findes endnu religiøse
digte, som viser hans forhold til Herrnhut.
Der findes to fine gamle kobberstik af Marikke Jørgensdatter og Jørgen Hanssen,
hvorimod der ikke kendes noget billede af
deres søn Christen.
Christen Hanssen (1784-1848) var deres
syvende og yngste søn. Han lærte stærkt
imod sin vilje snedkerhåndværket hos en
mester, som lod ham sulte. Han opgav nu
snedkeriet, gik til Sønderborg for at få bø
det på sine tarvelige skolekundskaber, og
gik derefter til søs som matros, men efter
mange genvordigheder forlod han søen, og
efter at have overstået en svær sygdom be
gyndte han ved sine brødres hjælp på et
brændevinsbrænderi og en købmandshan
del i Sottrup.
I 1825 købte han Nørremølle, der da
var et lille landbolssted, men han købte
jord til og drev brændevinsbrænderi, maltgøreri og en tid lang ølbryggeri, landhandel
og landbrug. Han købte gentagne gange
jord til, og efterlod sig en anselig bonde
gård. Han var en meget dygtig forretnings
mand.
Brænderierne spillede den gang samme
rolle, som nu andelsmejerierne. Han op
købte korn i de omliggende sogne, og med
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spølen (affaldet) opfedede han kvæg;
brændevinen eksporteredes for en stor del
til Norge.
En opskrift på brændevin står efter
Hans Schmidt, Kollund, i Bogen om Bov
sogn:
2 skæpper rug
2 skæpper malt
2 skæpper boghvede
2 skæpper kartofler
det gav 21 kander = 42 liter brændevin.

Et gammelt lerstel til brændevin er fundet
i midtjysk mose; det findes i Bommerlundfabrikens receptionslokale i Flensborg.
Christen Hanssen giftede sig i 1813
med en fattig skomagerdatter Anna Peter
sen fra store Vi. Det var et af de store sundevedske bryllupper med 300-400 gæster.
Min oldefar holdt meget nøje regnskab;
han førte tre kasser, en for bolet og ham
selv, en for høkeriet og en for brænderiet.
Nørremølle blev købt for penge, han hav
de tjent ved høkeriet. Bryllupsudgifterne
gjorde han op til udelukkende 481 mark
Hamburger Curant. Da en søn blev født
1825, spenderede oldefar syv flasker vin
og 200 tvebakker til barselsgilde, endvide
re to bøster flæsk (skinker), men »dem reg
ner jeg ikke med, de var mine egne«, skri
ver han.
Han var en meget dygtig mand og Chri
sten Hanssen, der efterlod sig en stor for
mue, var sandemand som sin far. Christen
og Anna Hanssen fik ti børn, fem fødtes,
mens de boede i Sottrup, fem på Nørre
mølle. Den 6. i rækken var Christen Hans
sen, (1825-1891) min bedstefar; det var
ham, som senere førte Nørremølle videre.
Morten Eskesen har skrevet om ham i
Højskolebladet nr. 20 fra 1892: »Dette hus
har venner i vide kredse, inden for hjem
mets hygge er det godt at dvæle«. Christen
Hanssen overtog Nørremølle ved sin fa
ders død i februar 1848, samt brænderi og

Dorothea og Christen Hanssen, Nørremølle.

landhandel. Det følgende år giftede han
sig med Anna Marie Andresen, som var
født i Ulkebøl d. 6. oktober 1826. De fik
ni børn, og det blev et såre lykkeligt ægte
skab.
I 1857 udvidede min farfar forretningen
ved at bygge et stort dampbrænderi, og se
nere købte han en nabogård ind til ejen
dommen, hvorved den blev dobbelt så stor,
nu 125 tønder land. Efter landsdelens ind
lemmelse i Prøjsen måtte brænderiet opgi
ves på grund af de ny toldforhold, men
handelen og maltgøreriet blev fremdeles
drevet samt klaring af rå sprit.
Krigene 1848 og 1864 blev gennemlevet
i hjemmet. I 1848 kunne Christen Hans
sen fra sin mark være øjenvidne til kampen
på Dybbøl Banke d. 18. maj og 5. juni.
Den danske forpostkæde var sat ved bæk
ken lige ved gården.

*
I 1864 var der så mange tyske soldater på
Nørremølle, at familien selv kun havde et
lille loftsværelse til rådighed. Han så sol
daternes nervøsitet før overgangen til Als
og deres sejersstolthed, da det var lykke

des; de havde ikke ventet at slippe så let
fra Rolf Krake, der skulle kontrollere Als
sund.
Christen Hanssen var ligesom sin far og
bedstefar en from mand, og han skrev også
religiøse digte. Han havde mange tillids
hverv, som han røgtede med hæder. Han
førte tilsyn med de danske krigergrave og
blev udnævnt til ridder af Dannebrog, men
den preussiske regering nedlagde protest
imod denne hædersbevisning, så han måtte
i stedet modtage en takkeskrivelse.
Sønnen Hans Peter Hannsen skriver i
»Et tilbageblik«: Jeg havde fromme milde,
kærlige og tillige dygtige og energiske for
ældre. I dette hjem blev min far Christen
Hanssen (1855-1943) født d. 3. januar
1855. Han kunne huske den tyske indkvar
tering 1864. Da han var 16 år sagde hans
far til ham »Nu må du selv bestemme, om
du vil gå til Danmark eller til Amerika for
ikke at blive tysk soldat«. Dengang var der
ingen, der efter krigen 1864 kunne tænke
sig at aftjene tysk værnepligt. Det var H.
P. Hanssen, der senere indså, at de unge
mænd måtte trække i den preussiske mili
tærtrøje for at bevare retten til landet.
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Far valgte Danmark, det skulle være før i Kiel og døde efter en svær operation. Un
han fyldte 17 år. Han blev så taget til fæst der stor deltagelse blev han begravet på
ningsartillerist i København. Han fik sin Sottrup kirkegård d. 10 nov. 1891. Ved
anden uddannelse på forskellige gårde og hans båre blev der sunget en salme, som
skoler, var på Vinding højskole, hvor for han selv havde digtet med sin død for øje.
Den 25. Januar 1893 blev min bror
stander Rosendal tog eleverne med til Kø
Svend
Anker født på Nørremølle. Mens
benhavn, og det blev en stor oplevelse for
mine forældre foretrak at sende min æld
dem at se og høre Grundtvig i Vartov.
I 1872-73 var far ni måneder på Lyngby ste bror Jørgen Rudolf som 9-årig til Sorø
landbrugsskole; senere lærte han mejeri på Akademi, han blev senere uddannet til in
Kjærsgård under professor Segelke, var på geniør og dansk Løjtant, blev Svend garder
Kalundborg Ladegård, Askov Højskole og i Berlin. Han havde været soldat i omtrent
i 1874 blev han landvæsenselev på herre fire år, da krigen brød ud i 1914; så gik
gården Skjærsø på Mols, hvor min mor, der fire år mere, før han kom hjem, det
Dorthea Hansen fra Dråby var mejerske. sidste år tilbragte han dog i fransk fangen
De blev hurtigt gode venner. I »En forlo skab. Han kom hjem fra Aurillac i 1919.
Svend holdt bryllup med Dagny Laur
velse for 100 år siden« har jeg fortalt her
om (Sønderjysk Månedsskrift nr. 10 sen fra Rammegård ved Lemvig i forsom
meren 1920 og overtog Nørremølle.
1979).
Far og mor havde da bygget Nørrehus
*
i Vester Sottrup lige ved Forsamlingsgår
Farfar hjalp dem .med at købe gården den; der fik de tyve gode år efter Genfore
Stavnsbjerg lige nord for grænsen. Da far ningen. De blev æresmedlemmer af ung
ikke officielt kunne komme hjem, holdt de domsforeningen og byen fejrede deres dia
bryllup der d. 16. maj 1878. Der fik de mantbryllup d. 16. maj 1938. Mor døde
lykkelige år og mange gode venner. De tog 1939 og far døde 1942.
del i egnens folkelige liv, var med til at
*
bygge forsamlingshus og starte skytte- og
gymnastikforening.
I 1881 blev farfar syg og ønskede, de Efter Svends død 17. okt 1956 fortsatte
skulle komme hjem og overtage Nørremøl- hans eneste søn Christen Hanssen
le. Farbror Hans Peter havde dengang (1923-1984), gift med Valborg Iversen fra
valgt at blive politiker. De flyttede til Nør- Rugbjerg på Nørremølle. Da Christen led
remølle med syv børn. De tre, som senere meget af astma i lavningen ved bækken,
fødtes på Nørremølle, fik tysk statsborger byggede de hus ovenfor bakken og han fik
ret. Far blev straks udvist, men Gustav Jo det bedre der, men han døde i et astmaan
hannsen fik udvirket i Berlin, at den ordre fald på Sønderborg sygehus 14. februar
blev taget tilbage mod, at far ville skrive 1984. Da de ingen sønner havde til at fort
under på, at han ikke ville tage del i det sætte arvefølgen, er Nørremølle nu gået
politiske liv. Han tog sig da af ungdom over til en anden gren af slægten - til
men og indrettede den første gymnastiksal Knud Jørgensen, der nedstammer fra min
i sognet i laden på det gamle bol og ledede bedstefars søster Mistin Hansen Foged,
selv de første hold sammen med J.H. Dybbøl.
Gid Nørremølle må give dem fremtid,
Schmidt, senere Vojensgård; han var den
som den gav mig gode minder om en dejlig
gang lærer i Snogbæk.
Farfar var blevet indlagt på sygehuset barndom og ungdom.
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En gravsten i
Tønder kirke
UWE THOMSEN

Et vinfad omgivet af vinløv er ikke den
mest almindelige dekoration på en grav
sten. Lærer Uwe Thomsen, Tønder, fortæl
ler den sørgelige historie, der skjuler sig
bag en gravsten i Tønder kirke.
På østvæggen i Tønder Kristkirkes søndre
sideskib er indmuret et par gravsten, der
tidligere har ligget i kirkegulvet. Helt ude
i krogen sidder en sten, der er nævnt gan
ske kort hos de fleste, som har skrevet om
kirkens inventar, men for kirkegængere og
andre besøgende fanges blikket nok mere
af de smukke og farvestrålende træskærer
arbejder, som kirken er særlig kendt for.
Den let slidte, mørkt rødbrune kalk
stensplade er et ganske pænt stenhuggerenbejde, som i midterfeltet har et nok så pro
fant billede af et vinfad i bukke, der står
på en muret sokkel, smukt indrammet i et
viltert slyng af drueklaser og vinranker.
Indskriften øverst identificerer stenens
ophav:
JOHANN MUNDT GEBÜHREN IN
ALTONA - MARIA MUNDTIN GEBOHRENE - TODTSEN AUS RUTTEBÜLL - IHRER ERBEN ERB BEGRÆBNIS - Ao 1746.
Det har de fleste forstået som Johann
Mundt’s »dødsattest«, men i virkeligheden

Gravstenen med Johann Mundts navn samt
vinfad med drueklaser og vinranker er ikke en
egentlig gravsten. 1 følge forfatteren kunne
man opfatte stenen, der oprindelig lå i kirke
gulvet, som en slags reklame for vintapperen
og hans virksomhed.

har gravsted og dødsfald intet med hinan
den at gøre. Sagen er den ganske enkle, at
på den tid omfattede en ejendomshandel
i Tønder som regel både gravsted og kirke
stol foruden selve ejendommen.
Det ses f.eks. i Tønder købstads ting
bog, hvor det er indført, hvordan køberen
tre gange lod handelen »lachbieten«, og
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magistraten derefter godkendte skødet un
der iagttagelse af de indsigelser, der måtte
være indkommet ved tinglysningen - ofte
netop med hensyn til gravsted eller kirke
stol, som især synes at have været knyttet
til de egentlige stavnshuse.
Et sådant besad Johann Mundt i Vester
gade 4, hvor der i ejendommens daværende
indretning var plads til tre lejeboder for
uden hovedbygningen, og pladsen i kirke
gulvet var altså en del af besiddelsen med
deraf følgende brugsret.
Johann Mundt var vintapper, så vintøn
den på stenen var nok nærmest tænkt som
reklame for forretningen, der derved fik
fast »annonceplads« i kirkegulvet, og han
var faktisk kun 39 år, da den blev udbyg
get, så han har formentlig slet ikke haft
tankerne vendt mod det hinsidige endnu.
I nederste tredjedel synes han dog at
strejfe stedets og anledningens alvor med
en inskription, der har en småfed engel
graciøst henslængt på hver side:
ES (ulæseligt) HERR - DEIN WILLE
GEWESEN - IA HERR NICHT MEIN
SONDERN DEIN WILLE - GESCHE
HE
Det skulle snart vise sig, at både inskrip
tion og vinfad rummede en sørgelig, aktuel
symbolik, for allerede ll.nov. 1749 døde
Johann Mundt 42 år gammel. Han blev
begravet - med klokkeringning - 18.nov.,
og hans kone Maria sad tilbage med vin
handelen og sønnen Otto Hinrich, der net
op var fyldt 12 år dagen før faderens død.
Ti år senere vendte sønnen hjem fra
Hamborg, hvor han vel har skullet videre
uddanne sig. Vintønden som bomærke hav
de imidlertid vendt vrangen udad for arvin
gen til ejendom, gravsted og forretning.
Han kom tilbage som uhelbredelig alkoho
liker.
Yderligere et par år efter havde mode
ren opgivet håbet om nogensinde at få sat
skik på ham, og 1. maj 1761 anmeldte hun
for retten - magistraten - at hun havde
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ladet ham låse inde i et solidt kammer og
ville ansøge kongen om at få ham anbragt
til forbedring og arbejde i tugthuset i
Glückstadt.
Derfor fremførte hun nogle vidner, som
hun ønskede afhørt om sønnens forhold.
Deres udsagn skulle føres i protokollen og
meddeles hende til videre brug.
Først afhørtes vinhandlersvenden Peter
Knutzen på ca. 33 år. Året efter
(15.3.1762) fik en mand af samme navn
fra Møgeltønder borgerskab som vinhand
ler, så det må antages at være den samme.
Derefter var det vaskekonen Maren
Knuths’ tur. Hun var 60 år gammel og ar
bejdede også med andet i enkefru Mundts
husholdning.
Tjenestepigen Maria Knudsdatter, om
kring 21 år gammel, hørte også til i huset,
og hendes danske efternavn tyder på, hun
var fra oplandet. Måske var disse tre vid
ner samme familie (Knuds) fra Møgeltøn
der, men det er ikke efterprøvet.
Desuden mødte snedker Peter Lund,
der var 52 år gammel, og som sammen
med sadelmager Claus Momsen havde an
bragt Otto Hinrich Mundt i hans lukkede
kammer to dage før.
Vidneudsagnene bekræfter generelt, at
han ofte jog moderen rundt i huset fra
værelse til værelse eller helt udenfor med
grove skældsord og trusler, slog glas og fla
sker i stykker med forsæt og fornøjelse,
knuste vinduerne i moderens skænkestue
både indefra og udefra, drak sig fuld i
brændevins- og ølstuer, hævede penge og
ødslede dem væk på trods af moderens for
bud og i det hele taget »opførte sig på den
allergroveste, ukristeligste og uansvarlig
ste og utåleligste måde som en ulydig søn
og uden given anledning«. (Citatet er over
sat efter referatet af Peter Knutzens ud
sagn i tingbogen).
Efter gentagne trusler om at trække ha
nen ud af alle vinfadene, så vinen ville løbe
ud, havde han også 3.påskedag virkelig ta-

get hanen af et enkelt fad og kylet den hen
på bordet foran moderen, men heldigvis
var Maren vaskekone - som den første ilet til hjælp med en spand til at holde un
der spunshullet.
Tredje juledag løb han rundt med en
kniv og truede, flåede klæderne af og holdt
kniven mod sit blottede bryst. Bagefter
havde han i ondskab skåret sig i hånden,
så han »længe måtte bruge kirurgen«.
Peter Lund var blevet kaldt hen til ham,
efter at han sad indespærret i huset, og
der havde han - pinligt ædru (!) - bekla
get, at han ikke havde fået en kniv med,
den dag de lukkede ham inde, for så havde
han først stødt den i Claus Momsen, deref
ter i Peter Lund og endelig i sig selv. »Så
kunne de alle tre ligge der«.
Ved sammen lejlighed havde han »sich
gantz gefährliche Drohungen verlauten
lassen« mod sin morbroder Peter Todsen i
Højer og moderens søsters mand, rådmand
Hoyer i Tønder, som han anså for at have
forårsaget indespærringen.
Få dage efter retsmødet forelå mode
rens ansøgning til kongen, Frederik V, så
magistraten kunne videresende den til Ty
ske Kancelli med sine bemærkninger 5.
maj 1761.
I følgebrevet kunne man sammenfatte
Otto Hinrich Mundts udskejelser til, at
»dette unge menneskes liderlige og rygges
løse opførsel er os alle tilstrækkeligt be
kendt«, og endog tilføje: »Vi har grund til
at tro, at han i sin unaturlige sindstilstand
og strafbare udskejelser mod moderen ger
ne var gået videre, end hun kan være åben
lyst bekendt«.
Om moderen udtalte bystyret samtidig,
at »vi og hele byen kan give hende et godt
vidnesbyrd om hendes fornuftige opførsel,
ligesom hendes altid udviste moderkærlig
hed og blide behandling mod denne hendes
mislykkede søn ikke lader formode, at hun
uden den yderste nødvendighed måtte gå
til denne yderlighed«.

Kongens egenhændigt signerede beslut
ning udgik fra Fredensborg slot 22. maj
1761, hvor det blev meddelt magistraten
i Tønder, at han havde tilladt anbringelsen
af Otto Hinrich Mundt i tugthuset i
Glückstadt indtil hans forbedring og med
forplejning på moderens bekostning (!), og
at han havde befalet det nødvendige for
optagelsen der.
Magistraten skulle nu blot »foranstalte,
at nævnte Otte Hinrich Mundt bringes til
det glückstadt’ske tugthus. - Hvorefter I
har jer at rette og indberette modtagelsen
af dette rescript!«.
Hvad der blev af moderen er ikke nær
mere undersøgt, men hverken hun eller
sønnen synes at have gjort brug af familie
gravstedet, der i hvert fald er sløjfet før
1787, da Niels Petersen Holmer tegnede
en plan over begravelserne i og omkring
Kristkirken.
Som dekorativ »gulvbelægning« har
gravstenen med vinankeret gjort glimren
de fyldest helt frem til den store restaure
ring under 2. Verdenskrig, men som ligsten
- og egentlig historisk kilde - kan den alt
så ikke uden videre godtages, når deklara
tionen - bogstavelig talt - ikke svarer til
indholdet.
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Michaelis kirke i Slesvig, tegnet af Heinrich Hansen til J. P. Trap 1864. en lang række af
Heinrich Hansens fine arbejder præger den »Statistisk-topographiske Beskrivelse af Hertug
dømmet Slesvig«.

Heinrich Hansens tegninger af
sønderjysk arkitektur
AF POUL KÜRSTEIN

Iblandt nu afdøde studielektor ved Dansk Dansk biografisk Leksikon et højt og vel
Centralbibliotek for Sydslesvig Poul fortjent ry. Men det har naturligvis sine
Kürsteins papirer lå en kort artikel om småskavanker, hvoraf nogle dog er ret
overraskende. Arkitekturmaleren Heinrich
Haderslev-arkitekten Heinrich Hansen.
Den bringes her med fru Ilse Kürsteins Hansen, barnefødt i Haderslev, udlært som
malersvend i Flensborg, død på Frederiks
tilladelse.
berg 1890 som professor, etatsråd og med
Danmark er vel udstyret med gode og på lem af Det kongelige Akademi for de skøn
lidelige håndbøger. Af dem nyder særligt ne Kunster, får naturligvis en udførlig lev272

Arkitekturmaleren Heinrich Hansen. F. i Ha
derslev 23.11.1821, d. på Frederiksberg
10.7.1890. Heinrich Hansen blev medlem af
Kunstakademiet 1850, titulær professor 1864
og etatsråd 1871.

nedsskildring. Der gøres rede for hans ma
lerier og for hans embedsforhold og betyd
ning for kunsthåndværket, men leksikonnet
fortier fuldstændigt hans indsats som illu
strator af nogle af samtidens fineste kunst
historiske og topografiske hovedværker,
nemlig J. P. Trap: Statistisk-topographisk
Beskrivelse af Kongeriget Danmark, sam
mes: Statistisk-topographisk Beskrivelse af
Hertugdømmet Slesvig og Danske Mindes
mærker. Heller ikke det ellers udmærkede
Weilbachs Kunstnerleksikon nævner denne
side af sagen, hvad der er en slags mening
i, for de to artikler er skrevet af samme
kunsthistoriker. Fortielsen af monumental
værket Danske Mindesmærker er så fuld
stændig, at en af de litografer, A. Nay, som
medvirkede - for øvrigt også som litograf
og tegner til Trap - vel nævnes som bidrag
yder til svenske illustrerede værker, men
ikke som medarbejder ved de omtalte dan
ske.
Statistisk-topographisk Beskrivelse af
Hertugdømmet Slesvig ved J. P. Trap ud
kom i hefter 1862-64 og har det sidste års
tal på titelbladet. Det var rigt illustreret
med mange billeder og bykort, de sidste i
stort format, meget nøjagtige og meget

smukke og fulde af topografiske oplysnin
ger, som ikke kan fås andet steds. Billeder
og kort var litograferede, og det vil sige, at
en litograf, som skulle være en dygtig teg
ner, overførte originaltegningen spejlvendt
på den litografiske sten, som i fladtryk
overførte billedet til papiret. At det skete
på Emil Bærentzen & Co.s lithographiske
Institut var dels grundet i, at udgiveren,
J. P. Trap var ejer af foretagendet.

*
Heinrich Hansens illustrationer har ikke
blot illustrationshistorisk og kunsthistorisk
interesse. De er kunstværker i sig selv, men
derudover har folk, som sysler med sønder
jysk historie rent praktisk brug for at vide,
hvad der findes.
I Trap er det:
Roager kirke. Brøns kirke. Løgumklo
ster kirke. Løgumkloster kirkes indre. En
grundplan af Løgumkloster kirke er ikke
signeret, så den kan være gjort af en anden.
Breklum kirke. Hatsted kirke. Kotzenbøl
kirke er ikke signeret, men kunne være af
Heinrich Hansen. Sørup kirke. Haderslev
Mariekirke. Det indre af Mariekirken i
Haderslev. Gettorp kirke.
Det er lidt vanskeligt at sige, om Brek273

lum, Hatsted eller Gettorp kirke er den
mest monumentale i Sønderjylland uden
for byerne, eller om prisen tilkommer Sørup. Heinrich Hansen har tegnet dem alle,
og han havde sans for det storslåede.
En særlig interesse knytter sig til tegnin
ger af kirkerne i Slesvig. Domkirken set
udefra har sin særlige antikvariske værdi
ved, at den viser domkirken, som den var
omkring 1860 før de gennemgribende æn
dringer i 1890’erne. Det viser også det
ejendommelige middelalderlige klokke
tårn, som vi af flere grunde gerne ville have
haft endnu, men nedrivningsdjævelen for i
det, og det er ikke mere. Også her er
grundplanen usigneret og vel lavet af en
anden, men billedet af et parti af Slesvig
domkirke har den største historiske inter
esse, hvad der mindre gælder billedet af
det tredelte sæde i koret samt af den syd
lige portal, da begge dele findes endnu.
Derimod har tegningen af den nordre kors
fløj en vis historisk interesse, og det gælder
også billedet af korsgangen ved Slesvig
domkirke, den navnkundige svale. Af aller
største historiske værdi er derimod billedet
af St. Mikkels kirke i Slesvig set udefra og
et indre parti af samme kirke. Det er nem
lig det eneste, vi har tilbage af denne
yderst særprægede bygning, som blev øde
lagt omkring 1870 af trangen til at »føre
den tilbage til dens oprindelige skikkelse«.
Der er også en tegning af opstalt og grund
plan af den samme kirke, men den er nu
næppe af Heinrich Hansen.

*

1. bind af Trap: Kongeriget Danmark var
færdigt i 1858. Heinrich Hansens virksom
hed som topografisk illustrator må altså
være begyndt i tiden før 1858. En direkte
følge af udgivelsen af Trap og af Heinrich
Hansens og andre kunstneres arbejde med
dette værk synes det at være, at man be
gyndte at udgive et monumentalværk, som
har krav på dette navn, ikke bare fordi dets
emne var danske arkitekturmonumenter,
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men også fordi det var i stort format, præg
tigt udstyret og på højde med sin tids bed
ste kunstvidenskab.
Det drejer sig om Danske Mindesmær
ker, udgivne af C. F. Holm, Heinrich Han
sen, C. F. Herbst, N. Høyen, J. Kornerup,
C. A. Strunk og J. J. A. Worsaae.
Om udgivelsen hedder det i forordet til
1. bind:
»For, om muligt, at yde nogle Bidrag til
at afhjælpe det ovennævnte Savn, forenede
undertegnede C. F. Holm, Heinrich Han
sen, C. F. Herbst, C. A. F. Strunk og J. J.
A. Worsaae sig (i August 1860) om, efter
de bedste nyere Undersøgelser og Afbild
ninger, at udgive en Række »Danske Min
desmærker«. ... I Aaret 1863 forøgedes
Foreningens Medlemmer med N. Høyen
og i Aaret 1866 med J. Kornerup. ... For
ening til Udgivelse af danske Mindesmær
ker.«
Emnet var middelalderbygninger og de
res indre. 1. hefte udkom i 1869, og de
første 7 hefter blev samlet til 1. bind i
1877. Det rummede 44 litograferede - til
dels chemityperede tavler. 2. bind omfatte
de udelukkende Roskilde domkirke med
24 tavler. Det udkom også i 1877. Af de 68
tavler stod Heinrich Hansen for de 23. Af
disse havde 3 sønderjyske emner, nemlig:
Tavle XXIX. Sørup kirke i Angel. Grav
sten i rød granit på kirkegården. Kapitæl
og sokkel af en murstenssøjle i midten af
tårnet.
Tavle XXX. Kor og nordlig portal af
Sørup kirke i Angel.
Tavle XXXI. Døbefont af sandsten i Sø
rup, Angel. Døbefont af sandsten i Borreby
ved Ekernførde samt en tegning, der viser
Borreby-fonten udfoldet.
Litografiet af Sørup kirke var i Trap
gjort af litograf H. Jensen, i Danske Min
desmærker, af A. Nay. De er så ens, at de
må gå tilbage til samme tegning, og tillige
så ens, at man må beundre litografernes
evne til nøjagtigt at gengive forlægget, men

Parti i Michaelis
kirke, en smuk de
talje fastholdt i
Heinrich Hansens
præcise og for
nemme streg.

den større gengivelse i danske Mindesmær
ker giver mulighed for de mange mellem
toner, som netop litografiet har sin styrke
i.

*

Ovenfor er det nævnt, at Heinrich Hansen
også har tegnet adskillige mindesmærker
fra Danmarks øvrige egne, men her har vi
særlig adhu til de sønderjyske, og når det
om ham og C. A. Jensen, A. E. Kieldrup og
H. W. Bissen i Sønderjyllands Historie
hedder, at de virkede uden for deres føde
lands, nemlig Sønderjyllands, grænser, skal
denne fremstilling forstås ret. Dels var der
grænser for, hvad malere og især billedhug

gere kunne få af opgaver uden for Køben
havn, dels har C. A. Jensen malet flere bil
leder af sønderjyske mænd og kvinder, og
mindst tre af Bissens værker er skabt til at
stå i Sønderjylland, og for Heinrich Han
sen gælder det, at han har rejst gennem
hele Sønderjylland, fra Kolding fjord til
Levenså, fra Kongeå til Ejderen. Ved sine
tegninger har han, i flere tilfælde for første
gang, givet klare billedlige udtryk for Søn
derjyllands rigdom på ænseværdige byg
ningsværker, så de kunne komme folk i
hænde og for øje, og dermed har han sin
store del i Sønderjyllands videnskabelige
udforskning 1850-64.
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En gammel alsisk smedesvend
Af TORBEN GLAHN

Ved en oprydning i nogle skuffer faldt en
gammel vise mig i hænde. Det fremkaldte
et sært bevægende minde om den gamle
alsinger, som jeg i 1927 hørte synge visen.
Det var kort efter at jeg var kommet til
Sønderborg som ung assistent på bibliote
ket, hvor også Martin N. Hansen, den alsi
ske digter, dengang var ansat.
»Martin N.« var et charmerende menne
ske med meget lune, og jeg kom til at sætte
stor pris på ham. Han havde en egen evne
til at komme i kontakt med folk, især gam
le. Han kunne lokke dem til at fortælle eg
ne oplevelser og gamle minder.
Der kom blandt andet en gammel sme
desvend på biblioteket. Godt op i firserne
må han have været, men væver og livlig
trods alderen. Der skulle ikke meget til,
før han fortalte løs eller endog begyndte
at synge gamle viser. En dag greb han en
fejekost, der må have stået fremme, for
med den at demonstrere, hvordan han som
soldat havde lært prøjsisk eksersits. Det
var et kosteligt syn. Det kan sikkert lyde
mærkeligt, at den slags kunne lade sig gøre
på et bibliotek, men det vakte ikke forun
dring dengang. En af de sidste gange, vi så
den gamle smedesvend, havde han taget
en vise med, som han lidt forlegen tog
frem og spurgte, om han måtte synge. Han
havde selv lavet den og fortalte først dens
forhistorie, som viste sig at være selvople
vet. Den måde han nu forsøgte kort og nøg
ternt, men dog med lidt usikker stemme at
fortælle sin ulykkelige kærlighedshistorie,
gjorde så stærkt et indtryk på mig, at jeg
straks efter prøvede at nedskrive oplevel
sen, mens den var i frisk erindirng. Jeg må
beklage, at mit forsøg på at gengive hans
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alsiske tungemål er faldet temmelig ynke
ligt ud, men jeg vælger at lade det stå så
dan frem for nu at forsøge en forbedring,
som jeg ganske givet ikke ville slippe bed
re fra. Kun kan jeg indestå for, at visen er
gengivet nøjagtig, for den lånte jeg af den
gamle smedesvend selv.
Han begyndte omtrent sådan:
»Jo, se jeg havde jo også en anden vise
liggende hjemme, men den tog jeg ikke
med sidst, men - den er der nu ellers ikke
manne, der får at se. - Jo - for da jeg
var der ved smedien, så havde jeg jo en
kærrest’ -ou’ og så fast som vi var forlo
ved’, ja, te det sku’ jeg aldrig tro, at det
sku’ gå sådan. - Men så kom hun jo op
på en gård der - og der var jo en rig karl
- Nåh’ ja, og så blev det jo fast - Men
se, da nu karlen mærkede, at hun var kom
met på gale veje, så ville han jo da for al
drig ha’ noget med hende at gø’ie. - Nå,
så var det jo en aften te de sku’ ha’ store
fremmede i æ gård. - Nå ja, så sku’ de
jo og ha’ no’e kaffe, og hun sku’ da gå
ud i æ bryggers og lave den - men der
gik jo lang tid - og så sku’ de jo ud og
se — og der hang hun så - væk med hun!
- Ja, det var skammele giort af ham«.
Derpå sang den gamle med stor alvor
sin vise:

En gammel sang, siden 1862.
1 .vers
Ud i Dalens frugtbar Slette
her ved Alsøs skjønne Strand,
her hvor Søens Bredde,
bugter sig mod Øens Rand,
her hvor løvrig Lund indbyde,
trætte Vandringsmand til Roe,
her hvor Fuglens Stemme lyde,
Runt omkring i glade Kohr.
2.Vers
Nu en pragtfuld Bygning hæve,
Sig i denne deylig Dal,
Og i Taushed Blikket svæve,
her i denne indre Sal,
Inden disse venlig Mure,
Sad dennes Eiers skjønne Møe,
Medens tankefuld hun skuer,
henad Lundens tause Skjød.

3.Vers
Udskylds blide Barndomsdage,
Ved din side her hensvandt,
Mens Du kalde fromt tilbage,
Vedmods Taare rant
Du fra tidlig Ungdom Alder
følde Elskovs bitre Saar
Mens Du nu tilbage kalde,
Udskylds blide Barndoms aar.
4. Vers
Den du skænket har dit Hjerte,
var just ei af fornem Stand,
Derfor høre Du med Smerte,
At Du ei maae elske ham,
Thi en Beiler rig og mægtig,
han har anholdt om din Haand,
Skjøndt Du strax med Fasthed nægte,
Ei at knytte dette Baand.

5.Vers
Blide ord og haarde Tale
Dig omsider overvandt,
Rosenrød Du din fremtid male
Og Du Dig i Skjæbnen fant,
Langsom Tiden nu henrinde,
Sygdom blegne røden Kind,
Øiets muntre Glans forsvinde
Daglig mindes Du din Ven.
6.Vers
Men omside man dog mærkte,
At dit Hjerte var for svagt,
til at kjæmpe med din Smærte,
Som din Skæbne har frembragt,
Frihed maae man dig da skjænke,
til at løse dete Baand,
Man hans Guld tilbage sende
Atter lyse Liv og Aand.

7.Vers
Nu i Kredsen glad Du smile,
henrykt til din Ungdoms Ven,
Ved hans elskte Barm du hvile,
Ham du gav dit Hjerte hen,
hvor afmægtig er vor Styrke,
til at stanse Skjæbnens Gang,
Han som skabte Lys og Mørke,
Han og stifte Ægtestand.

Ende paa denne Vise
er digtet Aaret 1862 i
Mindebjerg (Smedie) og
er bleven bragt til Byen
Mommark af en Smedesvend.
Hvorfor visen i stedet for den tragiske slut
ning har fået en lykkeligere udgang, er jeg
ikke i stand til at sige. Men måske har en
drøm om en bedre og retfærdigere skæbne
foresvævet den gamle smedesvend, der el
lers, næsten hver gang han kom, på et eller
andet tidspunkt med galgenhumor sang
strofen: »Du hast meine jugend verdor
ben!«.
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Boganmeldelser
1955-løsningen
Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955. 188 sider. Udgivet af Deutscher Grenz
verein. Flensborg 1985.

Den tyske grænseforening har ønsket at få
Bonn-København erklæringerne fra 1955
belyst på et dokumentarisk grundlag. Det
er lykkedes dr. Gerhard Kraack på rundt
100 sider at sammenstille danske og tyske
referater af parlamentsforhandlinger,
presseudtalelser og andre presseuddrag, så
man får et godt overblik over forløbet.
Man savner naturligvis underretning om
væsentlige dele af, hvad der er foregået
bag kulisserne, men noget bødes der på
det med bidrag fra tysk side af mennesker,
der på den ene eller den anden måde har
været indblandet i erklæringernes tilblivel
se. Det drejer sig om daværende minister
præsident i delstaten Slesvig- Holsten KaiUwe von Hassel, endvidere Heinz Adler,
dengang socialdemokratisk medlem af
Landdagen i Kiel, Helmut Lemke, Rudolf
Stehr og Reinhold Borzikowsky.
I modsætning til Gerhard Kraacks over
sigt er der her altså tale om et ensidigt tysk
syn. Prisen for det ensidige bærer von Has
sel, hvorimod Heinz Adler har givet en af
balanceret fremstilling, og Rudolf Stehr
kan også udmærket være sin fremstilling
bekendt; Stehr har behandlet udviklingen,
som den tegnede sig for den tyske mindre
tal.
Hartwig Schlegelberger gør i sin indled
ning en særlig honnør for Kai-Uwe von
Hassel, hvis artikel betegnes som tyngde
punktet i bogen. Det mener von Hassel
åbenbart også selv. Man får indtrykket af
den store statsmand, der klart ser, at de
vestlige lande tog fejl, da de søgte at op
bygge den nye verden sammen med Sovjet
unionen. Han må have glemt, at det var
Hitler, der tvang de to parter sammen, og

ligesom de vestlige demokratier i sin tid
søgte at klare problemerne med Hitler i
fred og fordragelighed, således prøvede de
naturligvis på tilsvarende måde at inddra
ge Stalin i en fredelig genopbygning af den
raserede verden.
Også i regional henseende optræder von
Hassel som den vidtskuende statsmand,
der blot har ventet på, at situationen skul
de blive moden til en dansk-tysk traktat om
mindretalsforholdene, og som griber til
med begge hænder, da landdagsvalget den
12. september 1954 åbner øjnene på dan
skerne, fordi de mister deres repræsenta
tion i Landdagen, og skæbnen former sig
så lykkeligt, at von Hassel bliver mini
sterpræsident i Kiel en måned senere.
Hvad der er foregået på tomandshånd
mellem Konrad Adenauer og von Hassel,
ved vi ikke, men von Hassel lægger ikke
skjul på, at han betragtede spærrereglen,
der lukkede den danske folkegruppe ud af
Landdagen, som en trumf, altså som en
handelsvare. Men det stemmer ikke med,
at han bedyrer, at spærrereglen ikke var
vendt imod danskerne. Principielt var det
naturligvis rigtigt, at den havde sigte på
at forhindre den almindelig partisplittelse,
men von Hassel modsatte sig at følge For
bundsdagens eksempel og give dispensation
for et nationalt mindretal; oven i købet
havde han været med til at forhøje spærre
procenten fra 5 til 7 1/2, en lov, som dan
skerne dog fik omstødt ved forfatnings
domstolen.
Kai-Uwe von Hassels fremstilling er
skæv, både hvad angår valgretsreglerne i
den danske og i den tyske del af grænse
landet. Hans redegørelse for retsopgøret i

Danmark er meget tysk. Hvor megen ære
af 1955-erklæringerne han rettelig kan til
lægge sig, står ikke klart, men han under
driver ihvert fald ikke.
I det mindste er det forkert, når von
Hassel mener, at en tale han som gæst
holdt på de danske konservatives partimø

de i 1983 var den første fremstilling, der
blev givet danske fra tysk side efter 1945.
Von Hassel fremhæver med tilfredshed, at
talen af de 2000 mødedeltagere blev hilst
med et forbavsende bifald.
Forbavsende, ja. Han havde heller ikke
fortjent det.
bjs.

Museumskatalog fra Dr. Bamberger-Haus
Ole Harck: Julius Magnus-Ausstellung. Udg. Senat der Stadt Rendsburg. 40 sider.
Illustreret.

Dr. Ole Harck, der har været en af de dri
vende kræfter ved indretningen af det jødi
ske mindemuseum i den gamle synagoge i
Rendsborg (se Sønderjysk Månedsskrift
1985, s. 65 ff) har skrevet teksten til et fyl
digt museumskatalog. Han redegør kort for
de enkelte jødiske samfund i Slesvig-Holsten i forbindelse med gennemgangen af

museet og slutter med en almindelig orien
tering i hele bygningen.
Det fint illustrerede katalog slutter med
en alsidig litteraturliste.
Dr. Bamberger-Haus, Prinsessegade 8.
Rendsborg. Åbent: Tirsdag-lørdag kl.
11-13 og 15-18. Søndag kl. 14-18. Tlf.
0 43 31 2 52 62.

Sejlskibenes by
Helle Denckert og Henrik Fangel: Aabenraa — Byhistorisk atlas. 48 sider. III. Kr. 48,85
plus moms. Udgivet af Aabenraa Museum og Amtscentralen for undervisningsmidler
i Sønderjylland. 1985.

Det byhistoriske atlas over Aabenraa er
Historien sidder bedst fast, hvis man har
udgivet i anledning af byens 650-års køb noget håndgribeligt at knytte den til, og
stadsjubilæum. Men byer plejer jo at være det har jubilæumsbyens borgere her fået til
ældre end deres købstadprivilegier. Det fulde. Fra nyere tid er teksten støttet af
gælder også Aabenraa. Allerede under fotografier og litografier, det ældste fra
Valdemar Sejr var handelspladsen vokset 1768, medens det ældste landkort over
så kraftigt, at kongen anlagde en borg til byen er fra 1640, altså midt i en krigsperio
byens beskyttelse, formodentlig hvor Ny de med tilbagegang. Siden bragte skibsfar
gade støder til Vestergade.
ten Aabenraa i vejret, først med sejlads på
Med gamle kort og anskuelige kortskit Sverige i 1600-tallet, siden også på Norge,
ser viser forfatterne, hvorledes de tænker England og Frankrig, i 1800-tallet med et
sig byens udvikling gennem tiderne, og i nyt fragtmarked i Sydamerika og sluttelig
teksterne får man en komprimeret byhisto i Kina.
rie. Det er måske lidt hård kost, hvis de
Som følge af udviklingen blev skibene
unge selv går i gang med stoffet, men me større og større, men pludselig var det slut.
ningen er jo, at lærerne skal tage dem ved 1879 havde Aabenraa 48 skibe, i 1885 end
hånden og føre dem gennem byens historie. nu 29, men i 1890 kun 4. Damperne havde
Hertil har de fået et glimrende hjælpemid ikke blot slået Aabenraas sejlskibsflåde ud,
del.
men også byens store værftsindustri.
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I det byhistoriske atlas oplyses, at skibs
reder Michael Jebsen tidligt var klar over,
at sejlskibenes tid var forbi, »men ingen af
byens skibsredere eller skibsbyggere lytte
de til hans advarsler«. I 1878 gik han selv
over til dampskib, og før sin død arbejdede
han med planer om et stålskibsværft.
Her burde være nævnt, at den mest
fremsynede af Aabenraas værftsejere,
Mads Chr. Holm (gift med Emilie Bendix
en fra Stollig) 1870 flyttede til København,
hvor han stiftede Dampskibsselskabet
Norden, ligesom han i 1882 grundlagde
Helsingør skibsværft. Med Mads Holm mi
stede Aabenraa måske sin største chance.

Bogens forfattere tilslutter sig P.G.
Thorsens tolkning fra 1855 af bynavnet
Opnør (aa) = aaben ør = aaben strand
bred. Anmelderen mener imidlertid i sin
artikel om »Aabenraa-Apenrade« i Fest
skriftet til Johan Hvidtfeldt at have godt
gjort, at »ør« som stednavneendelse ikke
betyder strandbred i almindelighed, men
en (øreformet) odde. Fordi odden har givet
havnemulighed, er der mange havnebyer
med ør-navne, foruden det nu svenske Skanør også Helsingør, Korsør, Løgstør, Skel
skør og Struer. Aabenraa hører til denne
gruppe.
bjs.

Hørup sogn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn. Årsskrift nr. 3, 1985. Redaktion
Jens Verner Nielsen. 40 sider. III. 25,- kr.

På seks år er den lokalhistoriske for
ening blevet sognets største med over 500
medlemmer, og det skyldes nok blandt an
det og især Hans Tækker, der for tredje
gang har skrevet årsskriftet for Hørup
sogns Lokalhistoriske Forening. Det har

været en både fornøjelig og trættende op
gave at finde alt dette stof frem. For hvad
skriver denne alsidige skribent om? Blandt
emnerne kan man nævne »Til generalfor
samling og bal i ’Kokassen’« med personli
ge erindringer indflettet, et 50 år gammelt,
men læseværdigt interview med Jørgen
Hansen Kaad, der er lidt om kirkestalde,
om fattiglemmer og almisser, om den
uhyggelige lokalitet Galtmosen - Hans
Tækker viger ikke tilbage for noget, når
han skal skaffe stof til årsskriftet -, og han
skriver om storken i Majbøl og om jordemoderen, der har »halet« omkring 1000
børn til verden og om mændene, der spiller
Årsskriftets længste artikel er Hans Tækkers
egne erindringer. De er ofte humoristiske, men
imellem er der smertefulde minder for eksem
pel om uretfærdige afstraffelser.
Det er Jørgen Jensen Rasmussens stadig ik
ke identificerede barnepige, der har begået en
lang række af årsskriftets illustrationer. Hvor
stor er mon beholdningen af disse mere end
hundrede år gamle, morsomme, små skitser?
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»buk« på kroen, mens kvinderne slider
hjemme med de sidste forberedelser til ju
leaften. Dog er ligeberettigelsen kommet
så langt i Kirkehørup, at hvis en af de otte
mænd, der stadig holder traditionen i ære,
bliver forhindret, må han gerne »sende sin
kone eller en anden værdig repræsentant«
til spillet. Hans Tækker oplyser ikke, om
konen også skal bære den obligate høje sil

kehat ved den lejlighed, ej heller, hvem der
ordner juleforberedelserne derhjemme så
lidt som, hvad spillet »Fem kort og sidste
stik« går ud på. Til gengæld påstår han,
at han har tegnet de spillende nisser, der
illustrerer beretningen.
Det er sidste år, Hans Tækker skriver
årsskriftet - det bliver ikke let at følge ef
ter ham.
ibs

Sandhed og digt
Ludwig Bechstein: Aus dem Sagenschatz der Schleswig-Holsteiner und Mecklenbur
ger. Udg. Wolfgang Möhrig. III. 78 sider. DM 7,80. Husum Druck- und Verlagsgesell
schaft.
Ludwig Bechstein (1801-1860) indsamle
de eventyr og sagn fra alle Tysklands egne;
han støttede sig også til tidligere og samti
dige indsamlere som Karl Miillenhoff,
Theodor Storm, Theodor Mokmsen og an
dre, og det lykkedes ham at nedskrive mere
end tusind fortællinger. Af disse har man
udvalgt et halvt hundrede med særlig til
knytning til Slesvig-Holsten (forlaget har
gjort det tilsvarende med en længere ræk
ke andre tyske områder).
Her finder man historier fra Helgoland,
som blandt andre den hellige Ursula og

hendes 11.000 jomfruer besøgte, et sagn
om kong Dan, i hvilket Holger Danske er
blevet indblandet, en gengivelse af Dit
marskertogtet 1500, set med ditmarskernes
øjne vel at mærke, og en beretning om
kong Abels jagt, som fortælleren, en gam
mel bonde, véd, at hans bedstemors bed
stemor oplevede som ung pige - her må
man tænke på kong Volmers tilsvarende
natlige sysler.
De mange historier, eventyr og vandresagn er let læste. De er korte, men måske
ikke ligefrem egnede, til godnatlæsning.
ibs.

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
2. juli: Flensborgs lærerseminarium, Päda
gogische Hochschule, vil gerne udbygge
bedre kontakter til danske lærerseminarier
gennem gensidig udveksling af lærerstude
rende.

3. juli: Landsbyen Grumtoft i Angel er kå
ret som den smukkeste landsby i SlesvigHolsten. Der stiles nu efter en tilsvarende
anerkendelse på forbundsplan.
En analyse foretaget af Forskningcen-
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tralen for Regionalkundskab ved Pædago
gisk Højskole i Flensborg viser, at byens
udstråling som centerby strækker sig fra
Slesvig i syd, Kappel i øst og til Læk i vest.
25,2 pct. af erhvervspendlerne i hele
Sydslesvig søger til Flensborg, i SlesvigFlensborg amt alene 31,6 pct.
Kiel-landdagen vedtog med CDU’s
stemmer planen om Naturpark Vadehav,
som med udgang 1. oktober 1985 skal om
fatte 265.000 ha og gå fra den danske
grænse til Elbmundingen.
5. juli: Flensborg Avis’s tilsynsråd medde
ler, at man har besluttet at afhænde blad
huset ved Nørretorv og i stedet etablere
avisen i en fabriksbygning i Harreslev,
hvilket også vil lette installeringen af ny
teknik. På Flensborg rådhus er man over
rasket over beslutningen, overborgmeste
ren kalder det en gjaldende ørefigen til by
en, men lover nye forhandlinger, der fortsat
skulle sikre bladhuset i byen.
Som ny sekretær for Sydslesvigs For
ening i Flensborg by udnævnes den 49-årige Manfred v. Domarus, tidligere stærkt
engageret medarbejder indenfor det dan
ske ungdomsarbejde.

6. juli: En af Flensborgs børnehaver, Jens
Jessen-børnehaven i Mariegade, lukkes ef
ter 28 år. Årsagen for få børn i den indre
by.
På Mikkelbjerg ved Hatsted afvikles
under stor tilslutning den første »Sydsle
svig Festival«, arrangeret af en gruppe un
ge. En lang række institutioner og organisa
tioner havde fulgt opfordringen til at slutte
op og vise noget fra deres arbejde.

Flensborg Avis mod at forlade byen og på
taler, at avisen for meget er blevet lokal
avis for mindretallet uden at kunne indfri
mindretallets krav.
10. juli: Dansk Skoleforening afviser et
forslag fra Vanderup kommune om i fæl
lesskab at bygge en idrætshal, men vil i ste
det bygge en sal svarende til det lokale
danske arbejdes behov.
Amtsudvalget for Sølvested storkom
mune kan ikke imødekomme et dansk øn
ske om tilskud til elevkørsel. Der henvises
til kommunens egen kørselsordning, som
danske elever med tilskud fra kommunen
kan benytte sig af. Derimod vil man fra
næste år yde støtte til anskaffelse af un
dervisningsmateriale til den danske skole
svarende til de beløb, der ydes til tyske
skoler.
Forsat vækst i Jens Jessenskolens elevtal
gør det nødvendigt at nedlægge skolens
kirkesal, og den danske menighed må nu
fordeles på andre gudstjenestesteder.

13. juli: Den nordfrisiske jernbane fra Nibøl til Dagebøl med forbindelse til færger
ne til Før og Amrom har bestået i 90 år.
15. juli: Planerne om udflytning af Flens
borg Avis fremkalder voldsomme læser
brevsreaktioner. Formanden for avisens til
synsråd, pastor Hans Parmann, meddeler,
at beslutningen er tilbagekaldt, efter at
der gennem forhandlinger med byen er
fundet frem til nye muligheder indenfor
bygrænsen.

18. juli: På Hans Mengskolen i Vesterland
8. juli: Dansk Erhvervsforening for Syd gennemføres Sydslesvigs første sommer
slesvigs ungdomslegat overrækkes i år til højskole (med 41 deltagere); Kurset er ar
den 15-årige Dirk Seeböck fra Slesvig, rangeret af Folkeligt Forum.
Det Slesvigholstenske Hjemstavnsfor
der efter realeksamen begynder på en er
bund opfordrer landsregeringen til at yde
hvervsuddannelse.
Dagbladet Aktuelt advarer i en leder tilskud til bevarelsen af de stråtækte huse,
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der hører med i landsdelens historisk kor
rekte billede.
20. juli: Mens Flensborgs indbyggertal i
det sidste år er steget fra 86.653 til
87.050, er byens arbejdsløshedsprocent
samtidig steget fra 14,7 til 15,2.
Såvel forældre til sydslesvigske ferie
børn i Danmark som danske plejeforældre
anker over, at der ydes for dårlig informa
tion om hjemmene før ferierejserne. Fejl
anbringelser kunne derved undgås.

opfatter det som en fortsat hindring for et
opgør med fortiden.

NORD FOR GRÆNSEN
1. juli: 13. Bataillons Soldaterforening del
tog for sidste gang i den årlig Bjerningmarch, garnisonen i Haderslev gennemfø
rer i mindet om fægtningen ved Bjerning
1848. Soldaterforeningen ophører efter 50
års virke, og bataljonens faner er overdra
get til Slesvigske Fodregiment.

23. juli: Flensborg by stiller den gamle
købmandsgård Nørregade 49 til rådighed 3. juli: Det eneste konserveringsværksted
for Sydslesvigs danske Ungdomsforenin vest for Storbælt henlægges til Midtsønger, som her vil indrette et ungdomscenter derjyllands museum i Gram.
Ove Jensen, Nordborg, modtager den
for den indre by.
første tildeling af Danfosslegatet på
24. juli: Ved kransenedlæggelse i Slesvig 50.000 kr.; han får den for sin indsats for
mindes Sydslesvigsk Vælgerforening 100- unge ledige på Nordals og leder af projek
års dagen for afdøde forbundsdagsmedlem tet »De aktive ledige«.
En analyse foretaget af Sønderjyllands
Hermann Clausens fødsel.
Erhvervsråd viser, at den største befolk
25. juli: Såvel ved Istedløven i Tøjhusgår ningstilbagegang indenfor Sønderjyllands
den i København som på Flensborg gamle amt sker i de mest industrialiserede områ
kirkegård mindes 135 året for Istedslaget. der. Indbyggertallet, der i 1985 er på
Chefredaktør Rudolf Mach sagde i sin ta 249.665 ventes frem til 1997 at falde til
le i Flensborg, at tiden næppe er moden til 241.600. Der peges på, at manglen på in
at få Istedløven tilbage. Foreningen med geniører kan sætte udviklingen yderligere i
det formål at skaffe Istedløven tilbage til stå, hvorfor der i høj grad må satses på
Flensborg opfordrer til at indrette et histo uddannelse. Et nyt teknisk uddannelses
risk museum i det ubenyttede kapel på den center bør placeres i Tønder.
Erhvervsrådet opfordrer i sin beretning
gamle kirkegård. Museet skal vise udvik
lingen i det dansk-tyske grænseland gen desuden til at indføre en statslig låneord
ning til oprettelse af flere mindre virksom
nem århundrederne.
Til yderligere forbedringer af Danevir- heder.
I det forløbne år er der fra EF’s regio
ke-området, vil der i år bliver anvendt
nalfond ydet 17.685.800 kr. til erhvervs
170.000 DM.
fremmende formål. For indeværende år er
31. juli: Med Kiel-justitsministeriets be der et behov på 27,9 mill. kr.
Sønderjyllands Investeringsfond har i
slutning om kun at give begrænset indsigt
i nazitidens berygtede særretsaktioner, er det forløbne år bevilget 44 lån på ialt
der kun løftet en flig af det tågeslør, der 5,795.000 kr.
Der fandtes i 1984 kun 7413 landbrugs
stadig hviler over de ca. 10.000 særretsak
tioner, fastslår SPD i Slesvig-Holsten, der bedrifter i Sønderjylland mod 9317 i 1976.
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4. juli: Med kun 16 tilmeldelser til Tønder 17. juli: Amtsborgmester Kresten PhilipSeminarium og 21 til Haderslev Seminari sen afviser rygter om at være kandidat til
um opstår der fornyet frygt for de sønder næstformandsposten i partiet Venstre.
Der påtænkes oprettet en selvstændig
jyske seminariers fremtidsmuligheder. Jydske Tidende skriver i en leder, at det er på institution omfattende 30.000 til 50.000
tide, det offentlige og private erhversliv i TV-seere i Sønderjyllands, Vejle og Ribe
Sønderjylland finder sammen om en mål amter for at skaffe de 3 til 5 millioner kr.,
rettet planlægning af nye uddannelsesmu der bliver nødvendige til fortsat at financiligheder, f.eks. edb og teknik for at fasthol ere et TV-Syd.
de ungdommen.
Under udgravninger i Vestergade i 18. juli: Den i 1974 oprettede Flensborg
Åbenrå konstateres bebyggelse, der kan fjord kommission nedlægges og afløses af
et mere løst sammensat Fjord-Forum, som
dateres til omkring år 1400.
skal videreføre de beslutninger, man hidtil
5. juli: Institut for Grænseregionsforsk er enedes om.
ning peger i en analyse på, at med Grøn
lands udtræden af EF, skulle der kunne bli 19. juli: Efter fundet af en fundaments
ve større midler til rådighed fra EF’s regio grøft foretager Haderslev museum udgrav
nalfond især til opgaver i grænseregionen ning i området Slotsgade 16-18 i håb om
også at finde andre rester, der kan bekræf
og Sønderjyllands amt.
te, hvor det oprindelige Haderslevhus har
10. juli: I en leder kritiserer Der Nord- stået.
schleswiger Danmarks Radios udsendelse
om de danske nationalsocialister og opfor 23. juli: Med 19.000 deltagere åbner Det
drer til en mere kritisk holdning i program danske Spejderkorps lejren »Blå Sommer«
udvælgelsen. Der burde være sagt klart nej i Haderslev.
til denne udsendelse.
Ved en festgudstjeneste i Tyrstrup kirke 27. juli: Journalist Peter Lassen ansættes
afsløres et relief, der forestiller Christian som stedfortrædende chefredaktør på Der
X under takkegudstjenesten d. 10. juli Nordschlesviger, han har hidtil været an
sat på dagbladet Vestkysten i Aabenraa og
1920.
Unge medlemmer af Den europæiske Tinglev.
Union i Slesvig-Holsten og Sønderjyllands
amt opfordrer gennem uddeling af flyve 31. juli: Arkæologer fra Haderslev muse
blade ved grænseovergangene fra Kruså til um mener gennem udgravninger ved StaRudbøl til fri grænsepassage og afskaffelse rup kirke at kunne konstatere, at det
oprindelige Haderslev lå i Starup.
af pas- og toldkontrol.
Der er nu sikret politisk og økonomisk
11. juli: De samvirkende sønderjydske opbakning til bevarelse af TV-Syd. For
Husmandsforeninger vælger Peter Peter uden 10 mill. kr. fra Danmarks Radio og
sen, Ellehus, til ny formand efter en kamp frivillige bidrag skal økonomien baseres på
afstemning mellem ham og den hidtidige salg af programmer samt licens og rekla
formand Holger Hjort Petersen, Bommer- meindtægter, siges det i TV-Syd udvalgets
programerklæring
lund.
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Alt i kontorudstyr

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

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

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Haderslev - Tlf. 52 25 71

Læs Grænseforeningens blad

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

Brørup station

SYDBANK K
- den sønderjyske bank

Jydernes
egen
kreditforening...
3^ JYLLANDS

••kreditforening

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

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

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

ALM.
BRAND
AF 1792

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Grænselandets liv
Grænselandets sang

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

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

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

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

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

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 18 48
Hans Jørgen Nielsen

Sønderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå.

SØNDERBORG HANDELSSKOLE

Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktion:
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev.
Tlf. (04) 52 17 37 (ansvh.).

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

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

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

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

BRF

Vi skaffer
penge
til huse
Kreditforeningen
Danmark
Distrikt Sønderjylland
Storegade 31, 1. Postbox 103.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland
Laursen Tønder

