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Slægtshistoriske undersøgelser
udføres over hele landet.
Samvittighedsfuldt, personligt arbejde og reel afregningsform, der ikke vælter budgettet.
Uwe Thomsen, Frilandsvej 10, 6270 Tønder. Tlf. (04) 72 22 25

Haderslev Museum
8.12-25.1.: Indiansk kunst. - Udstilling på baggrund af etnografen Mette Jørgensens studier og indsam
linger blandt Shipio-indianerne i Peru.
Arr.: Haderslev Kunstforening og Museet.
Foredrag
I samarbejde med Arkiv- og Museumsforeningen og Folkeuniversitetet arrangeres følgende foredrag, der
finder sted på Haderslev Museum kl. 19.30. Gratis adgang.
Tirsdag den 12.11.
Arkivar Lars N. Henningsen, Aabenraa: Provinsmatadorer - glimt af slesvigsk handel i 1700-årene.
Museets åbningstider: 1.10.-30.4. tirsdag-søndag 12.00-16.30. Mandag lukket.
Haderslev Museum, Dalgade 7, tlf. 04 52 75 66.

Historisk Samfund for Sønderjylland
Nye bøger:
H. Schultz Hansen: Det nordslesvigske landbrug. 70.- kr.
Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland. 50.- kr. Teksthæfte 10.- kr.
Nordslesvig 1920-1970. Historisk billedbog. 50.- kr.
Sønderjylland 1864-1920. Historisk billedbog. 75.- kr.
H. Becker-Christensen og J. Witte: Aabenraa Bys Historie IV. 110.- kr.

Bymuseet i Flensborg
Maleriudstilling 29.9.-10.11.1985:
Hans Christiansen.
Åbent dagligt kl. 10-17, søndag kl. 10-13. Mandag lukket. Fri adgang.

Virksomheds- og foreningshistorie, jubilæumsskrifter etc.
Få først et tilbud fra
Forlaget SLUSEN
Postbox 75
6270 Tønder . Tlf. (04) 72 22 25

Nissenhaus, Husum
6 kammerkoncerter i vinterhalvåret.
Nærmere oplysninger på museet eller hos boghandler C. F. Delff, Krämerstr., Husum.
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Ornamenterede lanseskafter fra
Nydam
AF PETER PETERSEN

I Nydam mose har Nationalmuseets med
arbejdere udgravet blandt andet ornamente
rede lansebrudstykker. Eksempler på de for
bavsende rigt varierede ornamenter gengives
her, og fliv. overlærer Peter Petersen, Ny
Skovbøl, beskriver udgravnings- og gengi
velsesteknikken.
Ormanemterne er gengivet i naturlig
størrelse.

Arkæologiske undersøgelser kan ofte for
meningmand se uforståelige, ja næsten
meningsløst omstændelige ud. Som for ek
sempel når man under Nationalmuseets
nødudgravning i Nydam i juni 1984 iagt
tog museumsinspektør Peter Vang Peter
sen, mens han arbejdede på at blotlægge og
frigøre nogle brudstykker af lanseskafter i
mosens tørvelag. I næsten halvanden dag
sad museumsinspektøren på hug og skrab
te mosejord langsomt og uhyre omhyggeligt
væk mellem et sandt fletværk af stive og
seje planterødder og små afbrækkede dele
af lanseskafter.
Arkæologisk arbejde er altid langsomt
og omhyggeligt, og i dette tilfælde havde
Peter Vang Petersen set, at der var indrid
sede ornamenter i oldsagerne - derfor var
han ekstra omhyggelig med at få stumper
ne fremdraget uskadte.
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De frigjorte lanseskaftestumper blev straks efter optagelsen lagt i
en vandfyldt plastikpose og mærket med dato. Stedet for fundet
blev nøje udmålt, og dybden blev fastslået ved hjælp af nivellerinstrument og lodretstående målestok.
Arbejdet lykkedes - fliden og det omhyggelige arbejde belønnedes
rigeligt.
Nationalmuseet satte en tegner til at gengive ornamentikken. Det
var et meget krævende arbejde, fordi de skøre lanseskaftstumper
skulle forblive under vand.

Da National museets tegner efter kort tid
blev sat til andet påkrævet arbejde, betalte
Selskabet for Nydamforskning de 16.000
kroner, som det kostede at fa tegnearbej
det udført af en tegner, som ikke var ansat
på Nationalmuseet.
I august 1985 tegnede Eva Koch Nielsen
ornamenterne. Fordi træstykkerne var me
get ødelagte, blev det nødvendigt at udteg
ne ornamentikken i ca. 5 ganges forstørrel
se ved hjælp af et stereomikroskop. Alle

stykkerne er tegnet set fra fire sider, og ud
fra disse blyantstegninger er den udfoldede
ornamentik tegnet. Derefter er originalop
målingen rentegnet og fotografisk nedsat til
naturlig størrelse som vist her.
Forskningen af Nydam III er endnu ikke
afsluttet, men fundet menes at være fra år
500 ± 25 år. Det er således 100 år yngre
end de hidtil fundne oldsager fra Nydam.
Det er første gang, der er fremdraget orna
menterede lanseskafter i Nydam.
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Stavnagergård lå nede ved åbrinken ved Gelsås og Fladsås sammenløb indtil en brand i 1848,
hvorefter den genopbyggedes 300 meter længere mod vest oppe på marken. Formodentlig er det
Andreas Stavnager i den hvide frakke med husholder og tjenestefolk uden for ladelængen mod
vest. Hedegårdene blev altid bygget med 3 l/2 længe, vel en gammel byggestil, som man har opret
holdt gennem tiderne, uanset om de var på 200 eller 600 tønder land. Forskellen var længernes
bredde, længde og højde. De store fåreflokke har sikkert i tider med ulveplager været lukket inde
på gårdspladsen, hvor de kunne beskyttes.

De store hedegårde ved Gelså
AF KNUD ERIK STAVNAGER
Regnskabschef Knud Erik Stavnager, Toft
lund, skriver om slægtsgården Stavnager
gård og om andre gamle hedegårde i den
nordvestlige del af Nordslesvig.
Knud Erik Stavnagers oldefar, Andreas
Stavnager, efterlod gården til sin eneste søn
Jørgen Stavnager, og dennes søn, Andreas
Stavnager, forfatterens farbror, overtog se
nere ejenjdommen.

Hvor landevejen fra Gram til Ribe går
over Gelsåen, ligger et par rastepladser,
hvorfra man kan gå ture ud i et stort fred
fyldt område med blomstrende lynghede,
susende nåletræsplantager og grønne enge
gennemskåret af det rislende vandløb. Må
ske kan man vanskeligt forestille sig, at her
førhen lå flere store hedegårde, blandt an
det Åskovgård og Brogård, men deraf nav
nene Åskovhede og Brogård Plantage.
Hvor Brogården lå, ses ikke mere, men fra
Aftægten ved Enderupskov ses tydeligt i
plantagen på den modsatte side af åen
imellem granerne løvtræerne i den ned

brudte Åskovgårds have, og inden for have
diget finder man stadig gamle lægeurter.
Chausséen fra den slesvigske by Ha
derslev over Gram til det kongerigske Ribe
havde et lidt andet forløb end den nuvæ
rende landevej. Kigger man godt efter, kan
man finde det gamle vejspor gennem plan
tagen. Hvor vejen går tæt ind mod ålejet,
lå Brogården med have ned til Gelsåen vel
hundrede meter øst for den tidligere Gels
bro Kro og stedet Lille Karkov, hvor den
gamle Gelsbro endnu fører vejen fra Harreby over åen. Her kom vejen fra Foldingbro gennem hedeegnen over Fladsbro og
Gelsbro forbi Åskovgård og Stensbæk Kro
mod Løgumkloster og Tønder Marked man kan endnu skimte den gamle vejs for
løb ind over heden - eller fra Fole forbi
Ganderup Kro over Fladså ved Vesternybøl Mølle over Gelsbro forbi Mølby Mølle
til Spandetkro ved Aabenraavejen.
Det var et gammelt trafikalt knude
punkt, hvor kvægdriverflokke som mangen
vandrende sjæl har ført begivenheder med
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fra nær og fjern, på en varm sommerdag Stavnager, der lå længere nede ad åen har nydt den smukke natur ved kroen, ved ved sammenløbet med Fladså. I 1836 fik
det kølige åvand under broen, eller frygtet de sønnen Jens Staunager Broe og i 1838
nattens skygger en mørk blæsende efterårs Hans Andersen Broe. Samtidigt flyttede de
nat. Hvem kunne vide, at for århundreder to døtre af første ægteskab til Arrild og
siden udslettede kejserlige tyske tropper, Skrave sogne som tjenestepiger. Kun 10 år
polske, svenske og brandenburgske hære gammel døde Jens, og den 27. marts 1848
og danske hjælpetropper hele landsbyer døde Laue Pedersen Broe.
Ved det efterfølgende skifte fik den æld
her, hvorfor Endrup kirke - Sankt Thøgers
ste
datter Maren tilskødet Brogården mod
kirke - blev nedbrudt. Eller at gamle affæl
dige mennesker i hungertider blev skubbet at betale sine søskende Karen, Peder og
ud over den stejle skrænt ned i åen ved Hans deres arv. Året efter giftede hun sig
Enderupskov, medens kreaturerne åd af de med Christian Jørgensen Kock fra Tiset hvorfra også uldkræmmer Christian Jør
stråtækte tage.
Dengang var her ingen træer, hvorfor gensen Kock og redaktør på Dannevirke
man kunne se vidt omkring, udpege Seem- Peder Christian Kock kom - og han blev
gård flere kilometer herfra, og Gelsbro dermed gårdmand på den store hedegård.
Maren Bro døde dog allerede i 1862, og
Kros brand kunne ses langt væk. På kryds
og tværs af heden gik mølle-, kirke- og Christian Jørgensen Kock giftede sig igen.
tingveje på grund af mølleprivilegierne og Sidst på året 1868 solgte han Brogården.
sogne- og herredsgrænser, som skolestier Et efterfølgende konkursbo blev 1874
overtaget af grev Brockenhuus-Schack på
og stier mellem enligt liggende gårde.
Også ved Harrebyvejen kan man holde Gram og Nybøl Godser, som lagde gårdens
bi og gå ture ud over Åruphede eller følge store tilliggender til sine øvrige besiddel
Kaltoftvej ud til Fladsås og Gelsås sam ser, som Gelsbro Kro og Årupgård. Engene
menløb, og i Stensbæk Plantage er der flere blev lagt til Gelsbro Krogård, og på ager
rastepladser med utallige gangstier til marken oprettedes et par landbrugsejen
Skovsøen eller Sjapmose eller til skovkan domme og på lyngheden blev den store
Brogård Plantage plantet, og Brogården
ten langs den stille flydende å.
De, der kender området godt, kender blev nedbrudt.
Hans Broe skulle nyde ophold på gården
måske navnet Laues eng. Laue Pedersen
Broe overtog Brogården efter sin fader Pe til sit attende år. Derefter læssede han sine
der Lauritzen Broe i begyndelsen af forrige ting på en hestevogn, kørte ad chausséen
århundrede med det store tilliggende, som forbi Gelsbro Kro over Karkovhede og
strakte sig langs med Fladså i nord, tæt Stavnagerhede ind hos morbroderen og fæ
ind mod kroen i vest, langs med skellet trene Jens og Andreas.
I 1864 brød krigen mellem det tyske rige
ind til Åskovhede syd for åen og mod øst
til Nybøl Gods, hvortil skatter og afgifter og kongeriget Danmark atter ud, og dan
blev betalt. Store fåreflokke må have gået ske soldater marcherede ned gennem Sles
på den vidtstrakte hede og kvæghold i de vig. Som mange andre meldte morbrode
rens fætter Laurids Hansen Kaltoft på
gode enge, som hørte til gården.
I 1823 blev Laue Pedersen Broe 24 år Toftlundgård i Skrave sogn sig som frivil
gammel gift med Mette Rösenbeck. Børne lig på den danske konges side. Også Hans
ne døbtes i Gram kirke med tilnavnet Broe deltog i krigen. Tyske og østrigske
Gjelsbro eller Broe. I 1835 giftede Laue sig tropper blev indkvarteret hjemme på går
anden gang med datteren Bodild fra den, og krigsskatter opkrævet på de slesvig-
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ske gårde uanset beboernes sindelag.
Efter nederlaget blev grænsen flyttet. En
international kommission kom ud i mar
ken og afstak den nye grænselinie. Langs en
våd grøft fulgte den fra vest den sydlige
grænse af sognene Vester Vedsted, Ribe og
Seem indtil grænsepæl 22, hvorfra den i
en mere nordøstlig retning fulgte den østli
ge sognegrænse af byen Seem indtil den
ved grænsepæl 26 nåede Gelsåen ved Gels
bro. Herfra fulgte den Gelsåens løb indtil
sammenløbet med Fladså, for herfra at gå
stik nord med bygrænsen til Obbekær, som
dermed blev afskåret fra resten af Fole
sogn. Vesterenge og Fæsted Mose blev af
skåret fra Hygum og tillagt den nye Obbe
kær sognekommune. I betragtning af den
ellers vanskelige grænsebevogtning blev et
stykke ved Gelsbro og tre landparceller i
Årup af Seem sogn tillagt Slesvig.
Brogården kom dermed til at ligge på
den tyske side af grænsen, som den altid
havde ligget i det nu afståede Slesvig. Den
kongerigske gård Karkovs enge nord for
åen blev lagt til Slesvig og den slesvigske
del af Karkovgård syd for åen til kongeri
get. Den slesvigske gård Stavnager blev
lagt til kongeriget ligesom dens enge nord
for åen, der lå vest for den simplificerede
grænselinies bratte sving mod nord. Grænsegendarmeme blev indkvarteret på gårde
ne langs åen, og vagthytter gravet ned i he
den, hvor man endnu i dag finder resterne
af dem. Ude ved Gelsbro byggedes med
tiden et dansk og et tysk toldsted. Det ty
ske toldsted rager tydeligt op i landskabet.
Det var her ved åen, at den kendte Karen
Poulsen (Karen fra Kamtrup) smuglede
sønderjyder over grænsen.
Afståelsen af det tabte land og det natio
nale fyndord, at »hvad udad tabes, skal
indad vindes«, satte yderligere gang i eng
vanding, hedeopdyrkning, beplantning og
jordforbedringer. Hedegårdenes tid med
fedekvæg og fårehold var ved at være for
bi. Nu øgedes malkekvægsbesætningerne og
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foderproduktionen, hvad reddede mange
gårde ud af landbrugskrisen i 1880erne.
Hans Broe begyndte efter hjemsendel
sen en entreprenørvirksomhed. 1 1866 fore
stod han afvandingen af Munkesøen i Se
em sogn. Søbunden forvandledes til gode
enge for de omkringliggende gårde fordelt
efter gårdsparter. På stokke bar man det
slåede hø ind på fastere grund, hvorfra det
kørtes videre på kassevogne ind i gårdenes
lader. Anlægsarbejder ved vandingskana
ler, j embanedæmninger og diger fulgte blandt andet Sønderskov-Tobøl kanalen og
Ribe banen; det fortælles, at Hans Broe til
tider havde mere end hundrede mand i ar
bejde, som hver aften fik udbetalt deres
dagløn.
Jens Jørgensen af Stavnager var blevet
violinist i Ribe Musikorkester og købte i
1874 den smukke villa Damhus med 15
tønder land ved chausséen lige uden for
Ribe, hvor banen mod Tønder blev anlagt.
Derfor blev det Andreas Jørgensen
Stavnager, der i 1875 overtog slægtsgården
med 377 tønder land agermark, hede og
eng. Året efter købte Jens og Hans den 490
tønder land store nabogård Karkov, hvor
den største del af tilliggendet lå hen i hede.
De betalte kontant 15.000 kr., og Andreas
kautionerede for den uopsigelige restgæld
til sælgeren på 20.000 kr. Derudover skulle
de græsse fire får for sælgeren og levere
ham årligt 10.000 stk. strøgne klyne i Ri
be. Værdien af den til Slesvig afståede eng
modregnedes i købesummen, hvorimod
gårdens afgifter til dels erstattedes af ydel
ser fra husene i Lille Karkov på den mod
satte side af åen. Da Jens døde i 1879, blev
Hans Broe 1881 eneejer af Karkovgård.
I 1874 havde Laurids Kaltoft købt na
bogården på den modsatte side af åen, i
Årup, og var her begyndt anlægget af det
store vandingskanalsystem med sluse ved
Fladsbro. Han købte et stort hedestykke og
et par engparceller nord for Brogården.
Dokumenter fra 1738 og 1757 vidner om

Karkovgård ligger som de andre enligt liggende gårde langs Gelsåens løb helt nede ved åbrinken,
dengang med fire stråtækte længer. Her lå de dyrebare enge og den gode agerjord med de store
hedeflader bagved. I åen var stort fiskeri, men den brugtes også ofte som færdselsåre fremfor de

vanskeligt fremkommelige veje ind over den sandede hede.

Obbekær og Vanning slusers opdæmning
af åløbet. Obbekær sluse lå i Fladsås mun
ding, og i 1876 blev den efter Hedeselska
bets plan flyttet lidt længere østpå, på den
tyske side af grænsen, og sat i forbindelse
med en kanal til overrisling af Obbekær
enge. Medunderskrivere var Andreas som
interessent i Obbekær sluse og Laurids
som gårdmand på den tyske side af græn
sen. Arbejdet skulle herefter alene ske efter
anvisning af Hedeselskabets ingeniører.
Andreas blev vandopsynsmand for Nipså
og vandaflæser for Hedeselskabet.
På Stavnager var fra gammel tid en god
malkekvægsbesætning og gårdmejeri, gode
enge langs åen og store hedemader, men
også kvæg- og fårehold. Hans Broe flyttede
fra Stavnager ind på Karkov og begyndte
her hedeopdyrkningen. Hedearealet var så
stort, at han hvert forår og sommer kunne
leje en mand til at slå lyngen, og utallige
læs kørtes herfra som brænde. På heden
gik vel 100 får.
I 1881 deklarerede han anlægget af en
sluse østligst på sine jorder ved Gelsbro
med en vandingskanal til vanding af Kar
kov, Gelsbro Krogård og Brogårdens enge.

Flere og flere sluser dukkede op langs
Fladså og Gelsås løb, og i høsletten var der
et liv af folk i engene helt ind til Ribe.
På gården havde han også hesteopdræt flere af hans heste er siden blevet præmie
ret, og efterhånden oparbejdedes en god
malkekvægsbesætning. På den gamle hede
gård havde Hans Broe en besætning på ni
heste, en hingst, fjorten køer og 28 ung
kvæg udover de mange får. På Stavnager
var der i 1881 fire heste, otte køer, seksten
ungkvæg, seks stude, to grise og op om
kring tres far. På agermarken dyrkedes ho
vedsageligt rug, byg og havre og i hedemademe boghvede. Til vinterfoder fyldtes la
derne med hø.
Grænsedragningen havde skilt gårdene
i Fæsted fra deres tilligender i Fæsted Mo
se. Disse jordstykker i Danmark blev lejet
ud eller solgt. Andreas havde i 1879 købt
en eng i Svankjær af sin moder, og i 1885
købte han et moseskifte, der strakte sig he
le vejen gennem Fæsted Mose. Den omsig
gribende hedeopdyrkning og beplantning
på de fleste gårdes arealer medførte, at det
blev svært at opretholde de gamle kirkeog mølleveje ind over de andre gårdes jor293

der - mølleprivilegieme var ophævet hvorfor Andreas, for ikke at give afkald på
gamle rettigheder, jævnligt lod en kasse
vogn fyldt med sten køre over arealerne
med nyplantede træer og pløjede hedeagre.
En privat bro bygget til engene nord for
åen ved siden af vadestedet til Obbekær
benyttedes mere og mere af andre mod be
taling af bropenge, idet det ofte var svært
at køre gennem ålejet med de tungtlæssede
kassevogne; Seem og Obbekær kommuner
besluttede i 1887 at betale Andreas et be
løb for benyttelsen, vedligeholdelsen af
broen og vejen over hans eng samt dæm
ningerne ved siden af broen og broens ræk
værk. Dengang var Stavnagervej kun et
sandet hjulspor ind over hans marker.
Danskheden var udtalt på begge sider
af åen. Laurids Kaltoft lånte et stykke he
de af Andreas for her i Danmark at kunne
brænde bål for kongen. I bydelauget var
også Andreas’ fætter Christian Peder Lund
på Lille Brøstrupgård i Hygum sogn, som
var med i dannelsen af Frimenigheden i
Rødding. Og fætteren Knud Hansen Pe
dersen af Brøstrupgård, der havde haft sin
gang på Rødding Højskole og været skole
lærer på kost på gårdene, som i 1874 opret
tede en friskole i Skibelund Krat nord for
Kongeåen for dansksindede børn i Slesvig.
På grund af modstanden fra de tyske
myndigheder måtte han i 1884 ændre den
til en efterskole. En mindesten står for
ham i Skibelund Krat, som for mange af
tidens andre personligheder. Laurids Kal
toft blev mindet i Kongenshus Mindepark
for Hedens Opdyrkere. Hans Broe blev
indstillet, men ikke mindet. Hans gravsten
står på Seem kirkegård. En mindesten for
Hedeselskabets arbejde blev i 1890erne
rejst i Tirslund Krat.
Efter 1864 blev Varminglund solgt af
gårdmændene i Vanning til opdyrkning.
Her stred husmænd for deres eksistens i
mere end en menneskealder, ikke alene på
deres egen lille hedelod, men også som
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daglejere på de store gårde. Poul Pedersen
i Varminglund blev også mindet i Kon
genshus Mindepark for Hedens Opdyrkere.
Laurids Kaltofts planer om Stensbæk
Hedes opdyrkning blev aldrig til virkelig
hed, lige så lidt som planen, der blev ud
færdiget med Hedeselskabets assistance om
overrisling af de vel 800 tønder land Karkov, Stavnager og Vanning heder. I 1915
solgte Andreas 120 tønder land hede til ak
tieselskabet Stavnager Plantage, hvori han
selv indgik som aktionær.
Den danske stat opkøbte store arealer
af Vanning hede i 1938 af gårdmændene
i Vanning og et stort stykke af Karkovhede til beplantning. Gårdmand Hans Bonde
sen Simonsen i Vanning blev også mindet
i Kongenshus Mindepark for Hedens Op
dyrkere. Østligst på hans jorder ligger Varming Plantage.
På slægtningen Knud Hansen Carlsens
gård blev næsten halvdelen af det 252 tøn
der land store hedetilliggende beplantet. Et
stort stykke af Årupgårds 423 tønder land
ligger i dag som fredet hede. Ved Åskovgård var også en sluse med vandingskanal,
men efter en brand blev gården nedbrudt
og solgt med det 629 tønder land store til
liggende til den preussiske stat i 1903, som
sammenlagt med Stensbæk hede blev til
Fortstgutbezirk Steensbeck. Den store
Stensbæk Plantage blev plantet her, og re
sten af Åskovhede står endnu i lyng.
Hele hedeegnen er i dag klassificeret
som bevaringsværdigt naturskønt område.
Arealer langs åen som selve ålejet ved
Gelsbro er fredet, ligesom Munkesøen, der
blev sø igen. Derfor far man i dag her et
indtryk af den enorme hede, som gik hele
vejen ned gennem Jylland.
Kilder bl.a.:
A. P. Nørgård: Træk af Seem sogns hjemstavns
historie. Ribe 1945.
H. H. Kaltoft: Om Obbekjær Bye. Obbekær
1934. Upubliceret.

Tidligere tiders rejsende oplever
Sydslesvig AF TORBEN GLAHN
EN PRÆST I FELTEN

Præsten C.L. Strøm fik ansættelse som
feltpræst ved det armekorps, som 1813
kæmpede ved Sehested. Hvad han oplevede
på den sidste del af felttoget kan man se
af dette uddrag af hans feltbreve, som er
foretaget af fhv. overbibliotekar Torben
Glahn, København.
Schleswig 13. Decbr. (1813)

Gud! hvor mange interessante Begivenhe
der har jeg oplevet siden jeg skrev den for
rige Side.
...Reysen til Hovedqvarteret over Neu
münster blev der Intet af. Jeg havde faaet
en prægtig firespændt holstensk Vogn med
raske Heste for, men kom neppe ud af
Nortorf før en heel Flok jydske Bønderkar
le stoppede mig med den Advarsel, at Ko
sakkerne var i Neumünster... Da det vare
Rekrutter vilde jeg ikke ret troe dem ...
men nu kom efterhaanden flere Bekræftel
ser og tilsidst et Brev fra en Officier som
satte Sagen uden for al Tvivl. Jeg tog der
for Kursen til den modsatte Side, hvor jeg
var kommen fra, fandt strax en Leylighed
i Rendsburg til at komme til Schleswig, og
derfra en Bondevogn til Kiel over forun
derlige Veye, som Bondeknøsen i sin store
Angst udfandt, og som vare saa probate,
at jeg paa hele Veyen ikke saae en levende
Siæl, hverken Ven eller Fiende.
Jeg kom da til Kiel den næste Morgen
K1.4, og fandt, uagtet alle modsatte Rygter,
Hovedqvarteret endnu der, men det var
ogsaa paa Nippet. Thi KL. 7 bleve alle
Trommer rørte, Militaire og Bagagevogne
samledes, og jeg fik neppe Tid til at tale
2 Ord med Prindsen og med Bardenfleter-

ne, og udrettet nogle andre Smaaærinder,
før jeg maatte kaste mig paa den første den
bedste Vogn hvor der var Plads og følge
Armeen paa sin nye Retirade til Rends
burg. Til Lykke var det Ordonnateurens
Vogn hvor jeg fik Plads, og ifølge deraf
den allerforreste, hvilket siden kom mig
godt tilpas. Vi skulde nu først tage Veyen
til Gettorf, en lille Landsby en Miilsvey
fra Kiel, men gik ad Omveye, saa vi ikke
kom der før K1.2. Her var Alt Militaire
ankomne, Prindsen med, som jeg vilde op
søge hos Præsten, men fandt i hans Sted et
Par Officerer af mine Bekiendtere, som
strax indbøde mig til at tage Deel i den
kolde Steeg og den Flaske Viin, de vare
i Begreb med at fortære, og som Præsten,
just ikke af det bedste Hierte, meddelede
dem. Den ene af dem havde imidlertid en
meget god Maneer til at reqvirere det For
nødne, og saaledes fik vi da der ogsaa en
god Kop Kaffee inden vi igien satte os paa
Vognen. I denne Stilling forbleve vi fra
K1.3 til K1.6 om Aftenen, da Prindsens He
ste igien bleve trukne ind i Stalden, og man
altsaa kunde vide, der Intet blev af Mars
chen for det Første. Jeg tyede nu igien til
Præsten for at tage Aftensmad, men her
vare nu saa Mange samlede, at der ikke
blev Meget for Enhver især. De Fleste gik
nu hen at sove paa de Straaleyer de selv
havde redet hvor de kunne finde Plads.
Jeg fulgte min Lieutenant Rössings Exem
pel, og bivouaqverede i en Halmstak som
stod ude paa Gaden, Fødderne ned i Hal
men, og Hovedet ind under Stakken, og
faldt her i en deylig Slummer i den bitterli
ge Kulde, men denne Herlighed varede ik
ke længe; Kl. 12 bleve igien Trommerne
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rørte, og nu maatte Enhver paa sin Plads. Benene og bade ynkeligt om en Taar
Længe varede det inden Alt kom i sin rette Vand, saa hed det igien »vorwärts! vor
Orden - Artillerie, Kavallerie, Bagagevog wärts!« og de maatte afsted paa ny. Der
nene med deres Bedækning af Grenaderer, kom et andet Kompagni med 500 Fanger
Matroser etc. alt i en lang Række langs ad af den russisk-tydske Legion og deriblandt
Landeveyen i det herligste Maaneskins en Prinds af Mecklenburg med flere Offi
Frostveyr - tog sig prægtigt ud i den stille cerer, som alle bleve indladte i en stor GaNat. Vi gik imidlertid kun langsomt frem, ard paa den Herregaard, der hørte til Byen,
fordi der ofte maatte recognosceres og for Officererne naturligvis først udplyndrede.
Henad paa Eftermiddagen var Seyren
di der nu og da gik et Hiul itu, et Par Heste
for os, og hvad der siden foretoges
afgiort
istaa o.s.v. og den følgende Morgen K1.9
havde vi neppe lagt 2 Miil tilbage fra Kiel af Fienden til at forurolige os af liden Betydenhed. Toget gik nu langsomt fremad
af.
Nu kom der stedse mere Liv i Tingene. ad Rendsburg til, hvor vi droge ind om Af
Her blev detacheret Artillerie, der Kavalle tenen Kl. 8-9 efter 2 Dages Marsch paa 5
rie; der begyndte Forpostfægtninger, Jæger Miil, og i en slags Triumph, da der var
skydning, alt bebudede en formelig Batail stor Illumination, udvendigt af den bræn
le. Kanonerne begyndte at spille, enkelte dende Forstad, som jeg mener just nu var
fiendtlige Hobe saaes at flygte over Højene stukken i Brand til Bevis paa den Alvorlig
ind i Skovene. Skuddene bleve stedse hyp hed, hvormed Fæstningen skulde forsvares,
pigere og hæftigere og ved Middagstider indvendigt af de oplyste Vinduer i alle Hu
var det bleven til en hidsig og haardnakket se. Adskillige glubske Kanonskud forhøye
Kamp, som især naaede sin højeste Grad de Høytideligheden. Her var nu en Tum
i en Landsby ved Navn Sehested. Her saae mel og Mylren af Heste og Folk. Ikke Trejeg ret en Bataille i al sin Hæftighed. Vore dieparten kunde blive indqvarteret af dem,
Tropper vilde have Fienden ud, han holde som var indkomne. Endnu 3die Dagen ef
vore tilbage. At vi giorde Fremgang, kunde ter var Raadhuset fuldt af Soldater og an
vi slutte deraf, at vore Vogne rykkede dre, som ønskede sig Bopæl. Jeg tyede ind
frem, men ofte var Udfaldet tvivlsomt, og til Dr. Keils Søn, som stod i sin Dør, da
to Gange blev der sagt os, at Bagagen stod jeg gik forbi, og fik der Qvarteer, men blev
(i) største Fare, og virkelig, hvis den sidste just derved narret, da han siden saae at
Anstrængelse, den nemlig at Bagagens Be han havde forregnet sig ihenseende til
dækning selv maatte frem i Ilden, ikke hav Plads, saa at jeg næste Dag maatte tye til
de lykkedes, saa vare vi noget nær alle biev et lille usselt Vertshuus, hvor jeg fik et
ne fangne. Da imidlertid Kampen længe Hummer at ligge i for een Nat.
Da jeg derfor ikke kunde bringe det til
vedvarede paa det samme Sted, saa fik jeg
derved Leylighed til at see mig om efter at holde en Prædiken om Søndagen som
Alting. Her fandt jeg da en død Preusser, jeg ønskede, men som man ikke troede at
skudt lige i Tindingen, hvis Klæder vore kunne finde Tid til saa snart, (da) jeg intet
Soldater delede imellem sig, hist en Soldat Logis havde, og saae den samme Vogn,
af vore med en Kugle i Skinnebenet, som hvorpaa jeg havde siddet under Fægtnin
voldte ham store Smerter, her en Husar gen, nu vende tilbage for at gaae til Kiel
med 3 Kugler igiennem Haanden, hist een igien, saa tog jeg Leyligheden i Agt til at
med svært Sabelhug over Hovedet. Her benytte den Permission jeg alt længst hav
kom et Kompagni Infanterister tilbage saa de faaet til at reyse hiem, satte mig paa
udmattede, at de neppe kunne staae paa denne Vogn og kom saaledes i Hui og Hast
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et stort Stykke Vey bort fra Rendsburg ad mig didhen ved en Husar, som han ogsaa
Eckernförde til. Hvor jeg kom frem paa giorde. De unge Officerer skænkede mig
Veyen, saae vi de ynkelige Spor af de sorte til Afsked et lille Kors af Rav, als ein An
Husarers Voldsomheder. Allevegne var denken von den schwartzen Husaren. Jeg
Bønderhusene udplyndrede, Mad og Klæ tog med Tak imod det, endog som Amulet
der dem fratagne, saa at de tildels ikke hav imod alle angribende Kosakker nemlig af
de andet at gaae paa end Tøfler, Intet at de ægte, thi Hanseateme vilde vel neppe
spise uden det halve commisbrød som respectere enten Korset eller Præstekiolen,
endnu laae i Vognen fra Retiraden af, og som jeg den Dag ikke havde glemt at tage
hvoraf den anden Halvdeel dengang havde paa.
Jeg kom da til Marienthal ved Eckern
tient mig og mange andre til Vederqvægelförde,
hvor General Dörnbergs Hovedse. Da vi kom til Kleinwittensee, bemærke
de vi et helt fiendtligt Korps, som syntes qvarter var, som en Slags Arrestant, men
at stile lige hen ad vor Vey. De andre Kud- fandt snart, at jeg Intet havde at befrygte.
ske flyede tilbage. Min holdt Stand; men Adjutanteme vare meget artige, og da jeg
maaskee var dette just Aarsagen til at vi siden fik Generalen selv i Tale og for ham
kom et andet Korps lige i Hænderne. Jeg undskyldte min Reyse med det Haab, jeg
havde just nylig været i Begreb med at trø havde, og som Baron Fulion i Rendsburg
ste de ulykkelige Bønder og især de græden havde indgydt mig, at der var Vaabenstilde Koner og Piger i Landsbyen, da en Ser stand, sagde han, at jeg havde fuldkommen
geant af (de) sorte Husarer kom ridende Ret, og at han fra samme Fulion vidste,
mig imøde, og spurgte med barsk Stemme, at der ikke blot var Vaabenstilstand, men
hvem jeg var, hvorfra jeg kom, hvorhen Fred. Jeg blev særdeles glad ved denne Yt
jeg vilde. Nogle unge Officerer af samme tring, og bad ham om et Pas til at reyse
Korps kom til i det Samme, giorde samme videre. Dette lovede han; men det var
Spørgsmaal, og jeg var i Begreb med at for imidlertid blevet mørkt, og hans Adjutan
tælle Alt, da der i det Samme faldt nogle ter bade mig derfor at blive der til Aften
Kanonskud, og det Rygte udbredte sig, at og ligge der om Natten, som jeg heller ikke
de Danske vilde angribe dem. Dette blev afslog. Jeg fik da et kosteligt Maaltid i det
saa meget mere rimeligt, som en Officeer fiendtlige Hovedqvarter, placeret imellem
kom tilridende med den glædelige Efter Generalen paa den ene Side, og paa den
retning, at man i dette Øyeblik havde slaa- anden en Ritmester som havde været med
et de Danske og frataget dem 2 Kanoner. ved Toget i Siælland, og som kunde erin
Jeg fandt nu min Stilling ikke synderligt dre Maior Tscheming; hans Navn var
opbyggelig, og troede i dette Øyeblik ikke Brockman, eller saa omtrent. Jeg fik nu si
at turde sige, at jeg kom fra Armeen, men den en ordentlig Seng, imedens de fleste af
da man bombarderede mig med Spørgs Generalstaben sove paa Straa. Kun en en
maal, og fattede Mistanke om mit Ærinde, gelsk Husarofficeer - dog tydsk af fødsel,
saa holdt jeg det for raadeligst at fortælle sov i samme Værelse, og af ham fik jeg
den Øverstcommanderende der i Landsby da Fredsbetingelseme, at vide, saaledes
en, Graf Dohna, den rene Sandhed og ud som man der i Hovedqvarteret forestillede
bede mig af ham Underretning, om jeg sig dem, og som ikke var mindre end
kunde gaae frem eller skulde vende tilba Trondhiems Afstaaelse, ingen Erstatning
ge. Han sagde, at han ventede Svar derpaa for Flaaden, Overtrædelse til det modsatte
fra Hovedqvarteret, og da dette kunde bli Partie, Stilling af 50.000 Mand, som især
ve længe ude, bad jeg ham om at bringe skulde bruges til Hamburgs Beleyring, ohe,
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jam satis jst!
Mandag Morgen tog jeg derfra, efter at
have trøstet den grædende Vertinde som
Intet mere kunde skaffe tilveye til denne
Mængde Mennesker, og som maatte lade
sit eget Qvæg gaae ude i Gaarden for at
skaffe Plads til fiendtlige Heste, med den
Underretning, een af Adjutanteme gav, at
Hovedqvarteret rimeligvis vilde blive flyt
tet endnu samme Dag. Mit sidste rene Lin
tøy som laae i min Chenillelomme, havde
jeg imidlertid mistet om Natten, og takke
de dog Gud at jeg slap saaledes. I Eckern
forde var samme Klage over Udsugelse, og
jeg kom i største Forleegenhed, da min
Kudsk vilde vende om til Kiel og jeg ingen
Heste kunde faae i hele Byen, da de alle
vare bortførte af Fienden. Endelig gav
Kiøbmand Clausen mig det Raad at forsø
ge min Lykke hos Grev Stilberg i Vindebye, og virkelig dette lykkedes. Da jeg en
delig havde faaet min Kudsk overtalt til at
kiøre mig derhen, og jeg fik Manden i Ta
le, saa giorde han mig den i Sandhed bety
delige Tieneste, at lade sin tredie Vogn (de
2 vare allerede forspændte, den ene for at
gaae til Kiel med en Oberpræsident, den
anden med ham selv til Marienthal) og,
da denne gik itu, endnu den fierde kiøre
mig til Schleswig, uagtet der kunde være
Fare for at den blev optagen af de Fiendtli
ge, eller hvis disse lode den passere, holdt
tilbage af vore egne i Byen. Jeg steg derfor
af paa Veyen for at faae et Pas for Kudsken hos den commanderende Officeer, og
see, hvem skulde jeg træffe der uden de
samme unge Mennesker, som i Gaar hav
de foræret mig Korset, og som nu blev gla
de ved igien at see mig. Jeg maatte drikke
et Glas Viin med dem, og fik en Tilstaaelse, at det Angreb, hvorom de i Gaar havde
talet, maatte have været en Misforstaaelse.
For ikke at udsætte Kudsk og Vogn for
at tages af vore egne, og saaledes skaffe
min velvillige Greve Stanek fur Dank,
kiørte jeg ikke lige til Schleswig, men steg
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af paa Veyen ved et Færgested, lod mig
sætte over i en Baad, og saaledes igiennem
en Bagdør ind i Byen, staaende i Vertshusmands Hansens Huus inden han vidste
deraf, skiøndt han selv stod i sin Gadedør.
Her fik jeg Leylighed til at give Landgre
ven nogle Underretninger, som jeg troer
var ham velkomne. Jeg talede længe med
ham og glædede mig over hans venlige hu
mane Udseende og Tænkemaade. Ogsaa
Landgrevinden saae jeg et Øyeblik, og
skyndte mig saa fra Schleswig, efter at ha
ve forbauset adskillige Bekiendtere med
min Ankomst, til Flensburg med en Ley
lighed, jeg fandt.
Hadersleben. Decbr.
I Flensburg havde jeg neppe været en halv
Time før alt kom i største Urolighed over
et Brev fra Landgreven, hvori bebudedes
et Angreb af de fremtrængende Fiender.
Alt maatte i Gevær, til Hest, til Fods.
Mange flygtede, Alle var ængstelige især
for den kommende Nat. Doctor Struve vil
de, at jeg skulde indlogere mig hos ham for
ved min Præstekiole at beskytte hans
Huus. Jeg havde ogsaa modtaget Tilbudet,
men da der (gav sig en Leylighed med en
Regimentsskriver til Apenrade) saa benyt
tede jeg den, men fik dog inden min Afreyse at vide, at der igien var indløbet Under
retning om, at Vaabenstilstand fra Midnat
af vilde blive antagen af Tettenborn, som
egentligen var den slemme Mand. Min
Reyse over Augustenborg gik nu derved
overstyr, men hvis jeg havde bemærket en
forbikiørende Vogn, som gik lige til Oden
se over Aarøsund, kunde jeg maaskee nu
være i Siælland. Nu! der vil jeg da snart
komme, og indtil den Tid lev vel gode
Venner! Vi sees snart.
Jeg reyste saa hurtigt, at jeg uden Tvivl
var den første, som bragte Budskab her til
Landet om den afsluttede Fred, og, heldig
vis, uden med Vished at kjende dens Betin
gelser.

Jacob Höffner byggede også huse i Haders
lev. Her gengives slutningen af en kontrakt
vedrørende opførelsen af anneksbygningen
ved Hertug Hans Hospitalet.
Teksten lyder: Uhrkundlich ist dieser
Contract in Duplo ausgefertiget und von
beiden Theilen unterschrieben und besie
gelt. Hadersleben 12. Mai 1787.
P. Simonsen (der var hospitalsforstander

1776-1797) Jacob Höffner
Vorstehender Contract wird von uns hiermittels genehmiget Hadersleben im Hospi
tals Conservatorat den 22. Mai 1787.
C. L. Stemann (fhv. minister. Amtmand i
Haderslev 1784-1789). J. Cretschmer (sog
nepræst ved Vor Frue Kirke 1763-1797)
A. M. Neuhoeffel (borgmester)

Jacob Hinrich Høffner,
Christiansfelds første bygmester
Af ALFRED THOMSEN
Medarbejder på Haderslev byhistoriske ar
kiv, fhv. typograf Alfred Thomsen, Haders
lev, som selv er tilsluttet brødremenigheden
i Christiansfeld, skriver om murermester J.
J. Höffner, der opførte de første huse i Chri
stiansfeld og mange i Haderslev.

Den 5. januar 1773 sluttede Brødremenig
heden kontrakt med murermester Jacob
Hinrich Høffner, Haderslev, om opførel
sen af de fire første huse, på Tyrstrupgårds
mark Langager, hvor nu Christiansfeld lig
ger. Det var Lindegade nr. 17, 25, 26 og
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28, og allerede den 1. april kunne man
nedlægge grundstenen til huset på hjørnet
af Kirkepladsen og Lindegade.
Men hvem var nu denne murermester
Høffner, der så hurtigt fik disse huse fær
dige, så to af dem allerede kunne indvies
sidst i august.?
Jacob Hinrich Høffner var fra Bremen,
hvor han må være født ca. 1733. Denne
oplysning stammer fra Borgerbogen i Ha
derslev byhistoriske Arkiv, men ved en
gennemgang af samtlige Bremens ni kir
kers kirkebøger, foretaget af fru A. Schra
der, Bremen, i sommeren 1985, fandtes Ja
cob Hinrich Höffners dåbsindførsel ikke.
Han kommer til Haderslev, hvor hån får
borgerskab som murer den 29. april 1762.
Samme år blev han den 12. marts forlovet
med Birgitte Brinck, en datter af borger
og skomager Erich Brinck og hustru Anne
Christine, født Astrup. Deres vielse fandt
sted i Frue Kirke den 2. april og blev fore
taget af pastor Cretschmer.
Bygmesteren boede i det sidste hus i
den østlige ende af Slagtergade, det der i
dag er identisk med Laurids Skausgade 33.
Dette hus var helt nedbrændt under den
store brand i 1759, så han har antagelig
selv været med til at bygge det 6 fag lang
hus af bindingsværk, som han bebor indtil
sin død. Huset lå i GI. Haderslev og stødte
mod øst op til det, man dengang kaldte
Bramdrup Heck, og det var i 1772 vurde
ret til 474 rigsdaler.
Jacob Høffner ejede også 3 huse på
Slotsgrunden. Det største (Slotsgade 33),
der i 1793 var vurderet til 2486 rigsdaler,
solgtes i 1796 til branddirektør Leisner,
hvis enke i 1839 solgte det til den tyske
Borgerforening. Nabohuset (Slotsgrunden
5) solgtes i 1798 til Høffners svigersøn,
skipper Andreas Rasmussen. Det var vur
deret til 630 rigsdaler. Det tredie hus,
Slotsgrunden nr. 6, benævnes i brandtak
sationsprotokollen 1793 som det såkaldte
»postiske hus«, og det var i 1793 vurderet
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til 350 rigsdaler. I dette hus boede Jacob
Høffners enke efter mandens død i 1799.
Deres tidligere hus var averteret til salg i
Lyna. Til huset hørte der to stolestader i
Frue Kirke, som Jacob Høffner antagelig
har købt. Nis Ebbesen, Errigsted, var den
nye ejer af huset.
Foruden de allerede nævnte huse bygge
de Høffner i 1774 også Lindegade nr. 34,
og 10 år senere - i 1784-86 - østfløjen af
Søstrehuset i Christiansfeld.
Hvor mange huse Jacob Høffner har
bygget i Haderslev, vides ikke, men i 1787
slutter han kontrakt med hospitalsforstan
der Peter Simonsen om opførelse af an
neksbygningen ved Hertug Hans Hospitalet
for 1750 rigsdaler.
Det sidste bygningsværk Jacob Høffner
opførte i Haderslev var Det holstenske
Landsenerregiments store ridehus ved
Sejlstensgyde, der byggedes 1797 og som
nu rummer den Slesvigske Vognsamling.
Ridehuset og anneksbygningen ved Hertug
Hans Hospitalet er begge fredet.
Jacob Høffner må have været en dygtig
mand indenfor sit fag, thi foruden at han
var brandtaksationsmand blev han også ol
dermand for murerlauget, da dette blev ny
oprettet i 1783. Herom står der i mesterbo
gen efter »Soli Deo Gloria« (Gud alene
æren) følgende (oversat fra tysk):
»Da vor allemådigste arve-konge og
herre, Christian den Syvende, har meddelt
os embedsrettigheder og konfirmeret sam
me i nåde den 13. august 1783, er der af
den valgte oldermand Jacob Hinrich Høff
ner samt medmestrene Jacob Jacobsen og
Jens Iversen, hvilke tre mestre fra begyn
delsen har ansøgt om og stiftet lauget, os
og vore kære efterkommere til bedste og
kristelig eftertanke, her i Guds navn gjort
begyndelsen til vor mesterbog.«
Birgitte og Jacob Høffner fik 9 børn,
hvoraf de tre døde umiddelbart efter føds
len. Døtrene Gesche Marie og Else Marie
blev begge gift og var bosat i Haderslev.

De fik hver en skipper til ægtemand, for
Gesche Maries vedkommende var det Jør
gen Nissen fra Brorsbøl, og Else Marie æg
tede Andreas Rasmussen fra Vonsbæk.
Sønnerne Johan og Nicolaj, der var født
henholdsvis 1764 og 1768, lærte begge mu
rerhåndværket hos deres fader og blev mu
rersvende i 1784 og 1787. Johan Høffner
rejste senere til Horsens, hvor han 20. no
vember 1789 viedes til jomfru Christiane
Bosack, hvis far for øvrigt var fra Hader
slev. Han var her bygmester, men overtog
senere sin svigerfars rebslageri, og tillige
var han også Horsens bys brandkaptajn.
Nicolaj Høffner har sikkert ikke været
murersvend ret længe, for i 1795 bliver
han gårdfæster på øen Brandsø i Lillebælt,
hvor han er blevet gift med den 8 år ældre
enkekone Marie Schmidt, født Gysing, der
havde 3 børn med sig ind i ægteskabet, li
gesom det også af folketællingen for 1801

fremgår, at de havde 2 børn sammen. Den
ene af disse fik for øvrigt navn efter bed
stefaderen og blev kaldt Jacob Hendrik
Høffner, og han bosatte sig også senere i
Haderslev.
Bygmester Jacob Hinrich Høffner døde
i Haderslev den 18. april 1799. Han blev
begravet i GI. Haderslev den 25. april. I
kirkebogen for GI. Haderslev angives hans
alder til at være 66 år, men ved folketæl
lingen i 1769 angives han at være 39 år,
så her er altså en uoverensstemmelse.
Hans enke, Birgitte, der antagelig i sine
sidste år har boet hos datteren Else Marie
på Slotsgrunden i Haderslev, døde under
et besøg hos sønnen Nicolaj på Brandsø
den 22. februar 1814. Hun blev begravet
den 25. februar, antagelig i Husby, hvor-,
under Brandsø hørte, ligesom hendes død
og begravelse også er indført i Husby sogns
kirkebog. Hun blev 82 år gammel.

Skærbækegnens Museum
Af H. E. SØRENSEN
Redaktør, forlægger samt museumsbestyrel
sesformand H. E. Sørensen, Skærbæk, skri
ver om det nyeste lokalhistoriske resultat i
Skærbæk: Skærbækegnens Museum. Med
en ihærdig indsats fra beboerside og kom
munal velvilje er det nu lykkedes at realisere
de godt en halv snes år gamle planer om
et egnsmuseum. Men arbejdet er ikke af
sluttet - der forestår udvidelser, siger besty
relsesformanden.

16. juni 1985 åbnede Skærbækegnens Mu
seum, der er et resultat af det arbejde, som
især Historisk Forening for Skærbæk og
Omegn under Peter Petersen har udført si
den starten i 1967. Foreningen har gennem
indsamling og udstillinger, foredrag, eks

kursioner og meningsbearbejdning arbejdet
frem imod det mål, som nu er realiseret,
et egnsmuseum for Skærbæk og de omlig
gende sogne. Også de øvrige historiske for
eninger i kommunen - i Brøns og Rejsby
- er med i museumsarbejdet.
Museet er indrettet i en tidligere køb
mandsgård i Storegade - opført 1909 af
den stærkt dansksindede købmand H. F.
Hansen. Bygningen er i øvrigt det første
selvstændige arbejde af den kendte arki
tekt Kaj Gottlob. Kommunen købte ejen
dommen i 1984 af H. F. Hansens søn, køb
mand Knud Hansen, og lod den sætte
istand, hvorefter den blev udlejet til den
selvejende institution Skærbækegnens Mu
seum, som dog ikke betaler husleje.
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Skærbækegnens Museum fotograferet ved åbningen søndag 16. juni 1985.
Skærbæk kommune købte i januar 1984 bygningen med det formål at indrette den til et egnsmu
seum, af dennes ejer købmand Knud Hansen, som i året 1940 havde overtaget ejendommen efter
sin far, Hans Frederik Hansen; denne var født på en gård i Skrydstrup i 1878.
H. F. Hansen, der var handelsuddannet, havde stået i lære i Haderslev og havde senere været
på handelsakadami i Århus, købte købmandsforretningen i 1907. I 1908 nedbrændte bygningen,
som oprindelig var stråtækt, til grunden. På en udstilling i Århus så H. F. Hansen en model

til en købmandsgård, lavet af en ung arkitektstuderende ved navn Kaj Gottlob, der havde fået
til opgave at tegne en købmandsgård.
Efter denne model blev den nuværende bygning opført i 1909; oprindelig havde bygningen røde
tagpander, i dag er taget sort, men ellers er ejendommen uforandret.

Bygningernes udvendige vedligeholdelse
påhviler kommunen, mens den indre ved
ligeholdelse, indretning af museet og de fa
ste udgifter til el, varme, vand, forsikringer
m.v. afholdes af museet. Til dette formål
samlede museet i løbet af 1984 knap
200.000 kr. fra fonde og private. Kommu
nen har erklæret sig villig til at støtte muse
ets drift økonomisk, men på hvilken måde
og med hvilket beløb er endnu ikke af
gjort.
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Bestyrelsen består af tre medlemmer fra
Historisk Forening for Skærbæk og
Omegn, en fra hver af foreningerne i Brøns
og Rejsby, samt to medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelsen.
Det daglige tilsyn har i sommeren 1985
været udført af en kommunalt anvist lang
tidsledig, som har udført et beundringsvær
digt stykke arbejde.
Museet koncentrerer sig især om daglig
dagens arbejder i de sidste 150 år. Der er

således i stueetagen udstillinger om land til lokalhistorisk arkiv - herunder mange
brug, håndværk og handel samt kvindens billeder - og bibliotek.
arbejde og tyendets forhold. På 1. sal vises
Foruden den faste samling har museet
en fornem Rømø-samling og en udstilling i 1985 vist udstillinger med kunstnerne A.
vedrørende egnens arkæologi, specielt de Petersen-Røm, Fr. P. Becker, Peter Nicostore udgravninger fra romersk jernalder laisen, Arthur Tudsborg og Svend Wiig
på Hjemsted Banke, deponeret fra Haders Hansen, der alle har tilknytning til egnen.
lev Museum.
Museet har i 1985 haft godt 2000 besø
En udstilling vedrørende de politiske, gende. Det relativt lave tal skyldes nok i
økonomiske, sociale og nationale forhold første række, at museet endnu ikke er
på egnen siden ca. 1850 forventes opstillet kendt af turisterne, men dette vil der blive
til sæsonen 1986. I årene omkring 1900 forsøgt rådet bod på til sæsonen 1986.
var Skærbækegnen et centrum i den natio
Skærbækegnens Museum vil i 1986 være
nale kamp i Sønderjylland med den energi åbent fra 1. juni til 30. september tirsdag
ske pastor Chr. J. Jacobsen som central fi lørdag kl. 10-12 og kl. 14-17, søndage kl.
gur på tysk side og denne periode vil blive 14-17. Derudover efter aftale. Entre: 5 kr.,
et tyngdepunkt i den kommende udstil børn 3 kr.
ling.
Skærbækegnens Museum, Storegade 47,
Desuden er der på museet indrettet rum 6780 Skærbæk. Tlf. 04-752052.

Boganmeldelser
Dansk liv i Flensborg

Else Fanø: Dansk teater i Flensborg. 28 sider. III.
Flensborg roklub 1935-1985. Redaktion Susanne Müller, Manfred von Domarus, Erik
Hansen, Gerd Voss og Ole Rinneberg. 120 sider. III.
Mellem år og dag kommer der mange dan
ske livstegn fra Flensborg. I denne omgang
drejer det sig om to så forskellige områder
som teateret og idrætten.
Else Fanø, der er en drivende kraft bag
amatørforetagendet Det lille Teater, har
benyttet Flensborgs byjubilæum til et lille
tilbageblik på dansk teatervirksomhed i
byen. De spredte tilløb før 1864 mødte ef
ter dette skillende år for mange hindringer
til, at de kunne blive en samlet indsats.
Det var mærkeligt, at det i det hele taget
blev muligt at opføre danske teaterforestil
linger i kejserperioden, men de blev da og
så hyppigt ramt af udvisninger, undertiden

med den rimelige begrundelse, at skuespil
lerne havde opført sig fornærmende over
for det tyske rige, men oftest under latter
lige påskud.
Et generelt forbud mod dansk teater
blev 1894 ophævet af Overforvaltningsret
ten i Berlin, men af myndighederne blev
kendelsen tolket således, at ganske vist
havde man lov til at opføre skuespil på
dansk, men så måtte de ikke spilles af dan
ske statsborgere. Man kan med Else Fanø
undre sig over, at der ikke derefter blev
gjort forsøg på at danne et turnerende sel
skab med sønderjyske skuespillere, der
havde det prøjsiske statsborgerskab i or303

den. Men til gengæld florerede amatørskue
spillet blandt sønderjyderne.
Under Weimarrepublikken fik dansk te
ater blidere kår i Flensborg med mange gæ
stespil, navnlig takket være redaktør L. P.
Christensens utrættelige indsats. Efter den
anden verdenskrig gled dette arbejde end
nu lettere. Men amatørerne gør sig stadig
gældende. Skønt Det lille Teater maksi
malt kan rumme 80 personer, var der i sid
ste sæson 2819 tilskuere til 34 forestillin
ger.
Roklubbens historie er ikke så lang,
men ikke mindre dramatisk. Flensborgs
danske roklub blev oprettet 1935, altså
midt i nazitiden. Frederik Petersen, der fik
sat igennem, at roklubben blev dannet,
blev under krigen beskyldt for forbindelse
med den danske modstandsbevægelse og
blev med en straffebataljon sendt til Øst
fronten, og siden hørte man intet til ham.

Else Christensen fortæller om den sidste
normale aften i august 1939, der var præ
get af pjank og drilleri, da bådene var truk
ket i hus. Heie Bom havde været hos
skrædderen for at bestille et sæt tøj, hvil
ket Kidde Nielsen syntes var helt tosset.
Tænk, hvis du nu skal i krig, sagde han,
og kommer hjem med kun ét ben, så kun
ne du jo have sparet en masse stofl
Det hele kunne have været sparet. Hver
ken Heie eller Kidde kom tilbage fra kri
gen.
1953 blev roklubben genoprettet efter
krigens stilstand. Der bliver berettet udfør
ligt om de mange aktiviteter, der har været
knyttet til denne roklub. Det er bemærkel
sesværdigt så mange fremtrædende sydsles
vigere, der har været aktive roere, et klart
bevis på den betydning, også idrætten har
som led i det danske arbejde i Sydslesvig.
bjs

Sønderjyder synger II

Elsemarie Dam-Jensen og Birgit Lauritsen: Jeg gik mig ud... Sønderjyder synger IL
Et visehæfte. Udg. afInstitut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 1984. 107 s. + kasset
tebånd. 65 kr. + 55 kr. (samlet pris 100 kr.).
Denne udgivelse er den tredie i tilknytning
til det igangværende forskningsprojekt om
»folkesangen i Sønderjylland«. Projektet
og de to tidligere publikationer er omtalt
i Sønderjysk Månedsskrift i januar og
marts/april 1984. Projektet har siden
1981 været udført i et samarbejde mellem
Institut for Grænseregionsforskning, Hi
storiske Samlinger for Sønderjylland og
Sanghistorisk arkiv i Århus med universi
tetslektor Kirsten Sass Bak som den dri
vende kraft. De tre publikationer har et
bredere sigte. Den egentlige videnskabeli
ge projektrapport, ved Kirsten Sass Bak, er
under udarbejdelse.
En grundpille for hele projektet er sang
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historikeren Karl Clausens henved 600
bånd store samling af optagelser med søn
derjysk folkesang fra 1960’erne. Ideen med
den foreliggende publikation, der er udgi
vet af to af Kirsten Sass Baks medarbejde
re, er at give eksempler på alsidigheden i
Karl Clausens indsamlinger.
På dette kassettebånd findes 25 forskel
lige sange og sungne rim og remser efter el
leve forskellige sangere. I hæftet er tekster
og melodier skrevet ned (melodierne pris
værdigt nok i et almen sangbart leje, idet
det er udgivernes håb, at viserne vil blive
sunget af bogens aftagere), og hver enkelt
sang har fået en lille sanghistorisk kom
mentar med på vejen. Indledningsvis er der

desuden et lille rids af Karl Clausens virke
(s. 8-10) og en generel sanghistorisk over
sigt (s. 11-31). Til slut findes nogle meget
kortfattede oplysninger om sangerne, en
litteraturliste og noter til indledningen (s.
99-107).
Karl Clausens sønderjyske båndoptagel
ser har aldrig været udgivet før (selv brugte
han primært stoffet i radioudsendelser).
Det er herligt, at alle interesserede nu kan
stifte bekendtskab med denne perlerække
af gode sange, sunget af adskillige af Clau
sens bedste sangere. Sangerne er i øvrigt li
geligt mænd og kvinder, og de sange, man
kan høre, spænder i oprindelse over adskil
lige århundreder - fra skæmteviser med for
modet oprindelse i middelalderens slutning
til Strandberg-skillingsviser fra anden
halvdel af 1800-tallet. Også genremæssigt
er der spændvidde. Clausen interesserede
sig bredere for folkesangen end de fleste
indsamlere før hans tid, og det afspejler
sig her ved eksempler på børnesange, rim
og remser, fædrelandssange, sønderjyske
dialektsange af navngivne digtere, dilet
tantsange og åndelige sange.
Kommentarerne til de enkelte viser
kommer i vekslende omfang ind på viser
nes oprindelse, udbredelse, form, tema,
trykte paralleller m.m. - alt sammen i en
lidt småsnakkende form. Nogle gange sy
nes jeg dog, kommentaren er lidt for skø
desløs. Ved »Jeg er en fattig bondemand«,
som Louise Margrethe Scheller synger,
henvises til, at sangen er trykt af Nyerup
og Rasmussen i 1821, og den karakterise
res: »Det er en romantisk fremstilling af
bondens frie og jævne tilværelse, og sangen
skal forstås på baggrund af 1700-tallets
landboreformer ...« (s. 44). En kontakt til
Dansk Folkemindesamling og Det kgl.
Bibliotek ville have afsløret, at sangen ken
des fra flere kilder (herunder tryk) før
1760, altså før landboreformeme. Den vi
derefører en barok digterisk tradition for
viser om forskellige stænder, herunder alt

så bondestanden (Bording, Terkelsen,
Dass, Sehested m.fl.), en »bondevise«-genre, der i hvert fald går tilbage til midten
af 1600-tallet. Det interessante er, at den
digteriske tradition har en folkelig parallel
tradition (især bondeklager).
De to traditioner har gensidigt påvirket
hinanden, og flere af de digteriske viser
har fået betydelig folkelig udbredelse.
Louise Scheller er selv et godt eksempel
på, hvordan visen i folkemunde er blevet
»omfunktioneret« og har fået et skæmten
de præg.
Andre steder synes jeg, det ville have
været oplagt, at kommentaren havde jævnført visernes tekster og melodier med deres
tyske paralleller. (Der sker eksempelvis
ved den tysksprogede vise s. 39, men ikke
f.eks. ved den dansksprogede vise s. 59).
Endelig savner jeg en karakteristik af den
klingende lyd på kassettebåndet: rytmer,
taktart, tonalitet, intonation, frasering,
klang ... - især da udgiverne på s. 18 beto
ner de store fordele ved båndgengivelse af
folkesang i forhold til nedskrevne noder.
Tille Davidsens markante glidetoner, hvad
enten hun synger gamle skæmteviser eller
fædrelandssange, Hansine Tækkers særlige
intonation af tertsen i Tolvtalsvisen, den
specielle tonalitet og Chresten Jørgensen
Bergmanns særlige intonation i skæmtevi
sen om skrædderen og soen ... - alt dette
og meget mere kunne have fortjent en me
re systematisk karakteristik til uddybelse af
folkesangens særpræg.
Bogens indledningskapitel forbavser
ved sin meget korte omtale af Karl Clau
sens virke som forsker og indsamler af søn
derjysk folkesang. Det har man nemlig ikke
kunnet læse noget mere udførligt om tidli
gere. (Men glædeligvis kan interesserede nu
læse mere herom i en god, nylig udkom
met artikel af Thorkil Kjems, »Karl Clau
sens sanghistoriske forskning i Sønderjyl
land«, i: Grænseregionsinstituttets 1984årsberetning, Forskning i Sønderjylland, s.
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7-39). Bogens indledning vil i øvrigt skil
dre de forskellige »... sanggruppers karakte
ristika, historie og funktion«. Her hører
man lidt om forskellige genrer og distribu
tionsformer, om sangenes indhold og brug,
og om indsamlingsvirksomhed fra 1500tallet til 1900-tallet. Der står mange rigtige
ting, men alt i alt synes jeg, kapitlet burde
have været strammet op. Genreinddelin
gerne er forvirrende, hvad der f.eks. afspej
ler sig i kapitlets to hovedoverskrifter: »Vi
ser fra den ældste mundtlige og skriftlige
tradition« (indbefattende 1800-tals viser,
bl.a. Strandbergs nyskrevne viser fra slut
ningen af 1800-tallet) og »Danske sange«
(indbefattende blandt andet sønderjyske
dialektsange og dilettantsange). Og »skil
lingsviser« bruges som genrebetegnelse,
hvad der efter min mening ikke er muligt,
fordi det er en distributionsform for man
ge forskellige slags viser. Det generelle
sanghistoriske rids føres stort set kun op
til ca. 1900, uden at jeg har kunnet gen
nemskue hvorfor. Den sanghistoriske situa
tion i Sønderjylland i vort århundrede er
dog den umiddelbare baggrund for de elle
ve Karl Clausen-sangere, hvis viser her pu
bliceres.
Jeg synes altså, at bogen lidt har sat sig
mellem to stole: Dels en generel sønder

jysk sanghistorie, dels udgivelsen af Karl
Clausens bånd og skildringen af hans vir
ke. Jeg tror, bogen var blevet bedre, hvis
den mere konsekvent havde valgt det sid
ste, hvis den var blevet gennemarbejdet en
ekstra gang, og hvis den samtidig havde
beskrevet den klingende folkesangs sær
præg lidt nøjere. Men denne kritik skyldes,
at publikationen på grund af sit emne og
sit anlæg vækker høje forventninger. Kri
tikken skal ikke overskygge, at anmelderen
har været glad for publikationen og gerne
anbefaler den til alle interesserede i søn
derjysk sanghistorie. Udgaven ligger på et
betydeligt højere niveau end de fleste af
de ofte sjuskede og anekdotiske lokale ud
gaver af folkemusik, som vi ser så mange
af i disse år. Udgiverne skal først og frem
mest have tak for at have givet bredere
kredse mulighed for at stifte bekendtskab
med Clausens enestående sønderjyske
sangoptagelser - begyndende med Gunde
Marie Jørgensens selvbevidste skæmtevise
om de vragede bejlere (»Jeg gik mig ud
spadserendes ...«) og sluttende med Hansi
ne Tækkers bevægende udgave af Grund
tvigs »Fuglen fra Stenderupskoven« (»Jeg
gik mig ud en sommerdag at høre ...«).
Jens Henrik Koudal

Volgatyskerne

Ingo-Rudolf Pauli: Lübeck-Kronstadt-Saratow. Schicksalsweg der »Wolgadeutschen«
1763-1921. 260 sider. III. 24 D-mark. Skandia Verlag 1985.
I den danske grænselandspresse støder
man ikke sjældent på navnet Ingo Pauli.
Han er volgatysker, men bor i Læk i Syd
slesvig og har lært sig dansk. Nu har han
skrevet en bog om volgatyskerne. Det er
en tysk udgave, der er tilsendt Sønderjysk
Månedsskrift til anmeldelse, men efter for
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ordet at dømme foreligger der også en
dansk oversættelse.
Hvad kommer så volgatyskerne os ved?
Egentlig ikke så lidt. De blev i det af Syv
årskrigen hærgede Tyskland hvervet til ko
lonisering af områderne ved Volga samti
dig med, at den danske konge hvervede

kartoffeltyskerne. Men medens kartoffel
tyskerne blev integreret hos os, levede volgatyskeme i tyske enklaver, hvor livet blev
uudholdeligt under det russiske tyskerhad
i den 1. verdenskrig. De tyske kolonier,
der i begyndelsen blev overfaldet af omgi
vende røverstammer, blev påny overfaldet
under revolutionen, og 1921 opgav mange
og forlod deres russiske hjemstavn.
Udviklingen giver et bidrag til belysning
af de aktuelle flygtningeproblemer. For
eksempel havde man for at forhindre

fjentligheder i 1760 bosat kolonisterne i
kolonier, delt efter fire trosformer.
Undervejs støder man på et navn som
Ernst Reuter (født i Aabenraa, senere
overborgmester i Berlin), der i 1918, den
gang som kommunist, blev indsat i kon
trollen med de tyske kolonister. Og man får
at vide, at Lenins mor var volgatysker.
Først og sidst er bogen gennemsyret af
russernes mangel på forståelse for, hvad
personlig frihed betyder.

Husmænd på Als 1925-1980
Gunnar Solvang: Husmandsliv. En etnologisk skildring af livsvilkårene i Rønhave-kolonien på Als 1925-80, 1984, 268 sider.

Det nordslesvigske landskab har i de første
årtier efter Genforeningen skiftet karakter.
Der var da i sammenligning med kongerigske forhold mange større og mellemstore
gårde og relativt få egentlige husmands
brug. Man drev hernede et mere ekstensivt
landbrug, som var betinget af afsætnings
forholdene til det store tyske marked for
landbrugsprodukter, medens man nord for
Kongeåen var orienteret mod det engelske
marked. Ved Genforeningen måtte det
nordslesvigske landbrugs driftsform og
struktur derfor omlægges efter danske for
hold, og følgelig blev de store statsejede
gårde, domænerne udstykkede til hus
mandsbrug samtidig med, at der i Jordlovs
udvalgets regie blev foretaget kultivering af
store, mere eller mindre ufrugtbare area
ler, der nærmest lå hen som overdrev. Mest
kendt i denne forbindelse er kultiveringen
af de store strækninger nord for Løgum
kloster, hvor der i sin tid havde ligget en
landsby Bjerndrup, som beboerne for et
par hundrede år siden var fraflyttet, fordi
dens marker var blevet sure, men som nu
genopstod som en stor husmandskoloni. I
alt blev der i landsdelen oprettet op imod

3000 nye husmandsbrug. De lyste op i
landskabet med deres som oftest hvidkal
kede mure og røde tegltage, der dog efter
hånden blev skjult af opvoksende læhegn.
Oprettelsen af de nye brug gav i en økono
misk vanskelig tid arbejde, men kun en
karrig løn til de nye jordbrugere. For det
må nok erkendes, at brugene på trods af
mange kyndiges advarsler fik for ringe
jordtilliggender. Det blev derfor et hårdt
slid, for mange af de nye husmandsfamili
er med dårligt lønnede bijob, at klare sig,
navnlig i de første vanskelige år.
Især synes brugsstørrelsen at have været
lille - politisk bestemt - i den husmands
koloni, som i 1920’eme og 30’eme blev an
lagt på den tidligere domæne Rønhaves jor
der i Ulkebøl sogn ved det smukke Als
sund. Om denne kolonis 50-60-årige histo
rie fortæller etnologen Gunnar Solvang i en
velskrevet og rigt illustreret bog, som har
fået titlen: Husmandsliv. Forfatteren er
landmandssøn fra Sundeved, har slægts
bånd til Rønhave-folket og har således haft
gode forudsætninger for ved selvsyn at un
dersøge forholdene. Undersøgelserne er re
sulteret i en god og interessant bog, som på
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grundlag af arkivalier, avisartikler og
mundtlige beretninger - og navnlig de sid
ste - giver et levende billede af, hvorledes
en sådan koloni levede og arbejdede både
i de første trange og slidsomme år efter
etableringen og i de senere år, da den æn
drede landbrugsstruktur medførte sam
menlægning af brugene til større enheder,
hvorved mange kom til at stå med tomme
lader og stalde og med et stuehus, der fun
gerer som et almindeligt landligt parcelhus
i gode omgivelser.
Forfatteren har som nævnt anvendt stor
flid på indsamling af beretninger fra kolo
niens beboere, hvoraf nogle har været med
helt fra oprettelsen 1925/26. Disse beret
ninger er optaget på bånd, der nu opbeva
res på Sønderborg Museum, som har bistå
et forfatteren ved hans indsamlingsarbejde.
Bogen er således et resultat af indgående
arkivundersøgelser, indsamling af tradi
tionsstof og undersøgelser af bygninger og
jord, og den er derved blevet et eksempel
på, hvorledes arkivalsk materiale kan an
vendes og vurderes i sammenhæng med an
det materiale, en vurdering, som vanskeligt
kan foretages for ældre tiders vedkommen
de. På en god måde har forfatteren kombi
neret de forskellige kilder, og bogen er der
ved også blevet et mønster for et lokalt
samtidshistorisk arbejde.
Indledningsvis gives som baggrund en
ganske kort oversigt over den jordpolitiske
udvikling i landsdelen før 1920 og dernæst
følger ligeledes en kort skildring af den al
mindelige udvikling inden for udstyknings
bevægelsen efter 1920. Det ville nok have
været rimeligt at have gjort denne indled
ning noget udførligere, således at man kun
ne have fået en bedre fornemmelse af, om
udviklingen på Rønhave fulgte sine egne
veje, eller om den kan tages som et fuld
gyldigt eksempel på jordpolitikken og ud
stykningen i hele landsdelen. I denne sam
menhæng ville det nok have været på sin
plads, om forfatteren havde haft en hen
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visning til Svend Åge Karups skolehæfter:
Udstyknings- og husmandsbevægelsen i
Sønderjylland i mellemkrigstiden, elevhæf
te og lærerhæfte, udgivet duplikeret af
Amtscentralen for Undervisningsmidler i
Tønder, 1979. Dette udmærkede undervis
ningsmateriale belyser udviklingen inden
for udstykningsbevægelsen især i det gamle
Tønder amt, og såfremt forfatteren havde
haft kendskab til disse hæfter, ville han og
så have haft mulighed for at foretage sam
menligning mellem Rønhave og f.eks.
Bjemdrup, der ligesom Rønhave opstod
som en helt ny skræddersyet landsby. Også
Karup har sammenkædet traditionsstof
med arkivalsk materiale og har især gjort
flittigt brug af aviserne. Det er derfor nok
lidt meget sagt, når Landbohistorisk Sel
skab, der er udgiver af bogen, i sin forhånd
somtale betegner den som »et lokalt studie
- den første i sin art - over en af de mange
nye statshusmandskolonier fra første halv
del af dette århundrede«. Seminariead
junkt Svend Åge Karup tilkommer en gan
ske betydelig del af æren for at have draget
dette emne frem og for at skabe interesse
for det blandt sine studerende.
Men når bortses fra disse bemærkninger
må det siges, at Gunnar Solvang har ud
ført et fremragende arbejde ved sin skil
dring af Rønhave-kolonien. Fremhæves
kan f.eks. redegørelsen for selve grundlæg
gelsen og opførelsen af bygningerne, som
skete efter vejledende tegninger fra
»Landsforeningen Bedre Byggeskik«. Byg
ningerne fik derved i det hele og store et
ganske ensartet præg, og der var tale om
et skrabet byggeri, hvor en betydelig del
af arbejdet blev udført af husmændene
selv og deres familier. Langt de fleste byg
ninger i Rønhave blev opført af gule mur
sten og fælles for dem alle var de røde tegl
tage. Her var der ingen, der - som i Bjerndrup - anvendte stråtag, og det er i grun
den ganske ejendommeligt, idet den myn
dige formand for Jordlovsudvalget Niels

En husmandsfamilie på Als omkring århundredeskiftet.

Frederiksen personligt varmt gik ind for
stråtag og udtalte sin afsky for tegltage. I
et interview til Vestkysten 5. juni 1931
sagde han således: »Tegltagene er rædsomt
grimme og mispryder landskabet«. Dette
som al anden æstetisk vurdering kan jo nu
altid diskuteres, men i hvert fald så meget
kan siges, at det meget snart viste sig også
i Rønhave-kolonien, at det var meget
upraktisk med tegltag over stald- og lade
bygninger, idet fugt og damp fra besætnin
gen steg op under tagstenene. Når det der
efter ved vintertid frøs, faldt understryg
ningen ned, og taget blev utæt - et eksem
pel på, at æstetik og praksis ikke altid går
godt i spand sammen. Det er altså ikke
korrekt, når Niels Frederiksen s. 54 i bo
gen tillægges hovedskylden for de uhensigtmæssige tegltage - han har i forvejen skyld
nok at bære på.
Den alvorligste anklage, man kan rette
mod ham og hans jordpolitik, er de urime
ligt små arealer, der blev tildelt husmands
brugene, i Rønhave-kolonien, således kun
5-6 ha, som fra første færd ikke kunne er
nære en familie.
Arealerne måtte øges. Det skete her som

andetsteds efterhånden ved sammenlæg
ning og endvidere kom med tiden en specialicering af bedrifterne, hvilket igen måtte
medføre ændringer i bygningerne. Kun en
fjerdedel af beboerne på de 30 Rønhave
brug ernærede sig 1980 alene ved landbrug,
resten var lønarbejdere med landbrug som
bibeskæftigelse, eller udelukkende løn-ar
bejdere eller pensionister, som boede i ned
lagte brugs stuehuse. Det blev kun et pår
årtier, Rønhave-kolonien fungerede som
en regulær husmandskoloni, og ses udvik
lingen i sammenhæng med den øvrige ud
stykningsbevægelse i landsdelen, kan der
vel med nogen ret tales om de spildte kræf
ter. Landbrugets industrialisering kræver i
dag helt andre brugsstørrelser. Men det er
jo let nok at være bagklog.
Solvang fortjener stor anerkendelse for,
at han, medens tid endnu var og medens
mange af de gamle husmænd fra etable
ringstiden endnu levede, eller lever, fik
indsamlet beretningerne om livet i Rønha
ve-kolonien, som gennem nogle årtier dan
nede rammen om de 30 landbofamiliers of
te trange tilværelse.
Peter Kr. Iversen
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Nordslesvigske bønder 1880-1914
Hans Schultz Hansen: Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880-1914.
250 sider. Pris i boghandelen kr. 105,- (medlemspris 70,- kr.) Udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland.

Fremmedherredømmet varede 56 år, nu er følge med i kulturelle strømninger, sende
tallene vendt om, der er gået 65 år siden børnene på højskole osv.
Det er en konklusion, der på een gang
Genforeningen. Danskheden er ikke alene
fremherskende i Sønderjylland, den er lyder uanselig, og som dog er såre betyd
selvfølgelig og på sin vis næsten interesse ningsfuld. Der skal være tid, kræfter og
penge til at være med og især til at lede.
løs.
Der er derfor noget vemodigt ved den Det var ingen selvfølge, mange af de store
fortsatte strøm af litteratur om emner fra danske navne havde pinagtige privatøko
Fremmedherredømmets tid: I bedste fald nomiske forhold, andre som Laust Arnum
en stabil, eller måske snarere svindende og Jørgen Fausbøl kom til kort som følge
skare interesserede, skønt det ene værk ef af fravær fra hjem og bedrift og deraf føl
ter det andet dækker over fremragende ar gende mangeartede omkostninger; det at
bejde, der for år tilbage ville have været be være en stor gårdejer var i sig selv ikke no
tydningsfuldt. Et sådant arbejde er Hans gen garanti.
Denne konklusion har naturligvis helt
Schultz Hansens bog.
Kompositionen er en tredeling: Det eller delvis været draget før, det, der gør
nordslesvigske landbrug, den danske bevæ den så vægtig ved denne lejlighed, er den
gelse og sidste afsnit beskæftiger sig med kulegravning, forfatteren har foretaget af
den danske bevægelses sociale basis. Kon det nordslesvigske landbrug og den danske
klusionen i lidt forkortet form siger, at bevægelse. Men som det så ofte går, kalder
samtidig med at tilslutningen til den dan dybdeboringen endnu flere problemer og
ske bevægelse faldt, forstærkedes den dan spørgsmål op til overfladen.
ske nationalbevidsthed, polariseringen øge
Hvad Japsen indledte, fortsætter Hans
des. Væksten i den nationale bevidsthed Schultz Hansen meget åbent og konse
beroede ikke på den økonomiske konjunk kvent i behandlingen af den store udvan
tur fra 1896, den »indre fremgang« var be dring fra Nordslesvig, der ved dens folkegyndt længe før (i det væsentlige en følge og kapitaltab tillagdes så skæbnesvangre
af de store danske foreningers virke). De virkninger. Dens motiver søgtes overvej
tyske myndigheders fortyskningsbestræbel ende i nationale forhold, vel især modvil
ser antog imidlertid fra o. 1890 karakter af jen mod den lange militærtjeneste. Disse
en »total krig«, der virkede som en provo motiver var vitterlige, men omfanget har
kation, der inddrog alle sider af landsde aldrig stået klart ved siden af de økonomi
lens liv i den nationalpolitiske kamp.
ske bevæggrunde, som kun nølende er be
Den økonomiske højkonjunkturs betyd rørt. Landbruget skød folk fra sig samtidig
ning for danskheden lå i, at den i høj grad med, at befolkningen voksede. Hvor skulle
kom gårdmændene til gode. Da størstede de »overflødige« gå andetsteds hen end i
len af jorden fortsat var på danske hænder, emigrationen til USA og Danmark? Ar
opstod der nu kredse af dansksindede, der bejdskraften blev vel dyr, samtidig svandt
havde tid og råd til at deltage i det offent sociale spændinger og behov. Skulle dette
lige liv, være aktive i de danske foreninger, befolkningsoverskud være blevet i lands310

Tolv af Agerskov sogns gode mænd en søndag
formiddag efter kirketid foran Agerskov kros gæstestald.
Nr. 1 i den stående række fra venstre er gårdejer
Bunde Refslund den yngre, Bovlund, nr. 3 lille
gårdejer, senere frimenighedspræst L. B. Poul
sen, Bovlund, (Hans Krügers fortrolige), nr. 4,
egnsforfatteren, møller Jørgen Fausbøl, Branderup mølle, nr. 5 gårdejer Henrik Hansen, Bov
lund, nr. 6 gårdejer Kristen Lautrup, Gestrup.
Nr. 3 fra venstre i den siddende række er gård

ejer Laust Arnum, Bovlund, nr. 4 gårdejer Kre
sten Refslund, Vellerup. (Amtmand Kr. Refslund
Thomsens slægt).
Alle de fotograferede er engbønder. Det store
Agerskov sogn (der sammen med otte andre
nordslesvigske sogne er særligt undersøgelsesob
jekt for Schultz Hansens bog) havde også en he
de- og moseegn med lige så fremtrædende land

delen, ville resultatet være blevet et land
boproletariat.
En anden udvej kunne være blevet van
dring indenfor det store tyske rige med ud
slettelse af dansk nationalfølelse til følge,
en tredie kunne have været en tysk indu
strialisering i selve Slesvig, der kunne have
trukket tusinder til sig. Man kan kun gisne
om følgevirkningerne af et stort, tysk stål
skibsværft ved Aabenraa, en plan, der jo

mænd, men de to egne ville end ikke ligge ved

siden af hinanden på kirkegården.
Alle var absolut dansksindede, og det altovervejende flertal venstremænd. Et fåtal af højremænd sørgede for, at den danske forfatningsstrid
slog voldsomme dønninger i sognet.
Skulle man følge forfatterens tankegang, måt
te man søge den egentlige »sognekonge«. Det vil
le være lige for at nævne dannebrogsmand, sogne

foged lille gårdejer Thomas Chr. Høyer, Ager
skov, Agerskov Sparekasses stifter. Den titel ville
han have betakket sig for, han betegnede sig selv
som forretningsfører og var kendt som rådgiver
for Hans Krüger, Cornelius Appel og endog amt
mand W. W. Stockfleth, Haderslev.
En »sognekonge« var ofte kun den første mel
lem ligemænd eller ligesindede, indsigt og intelli
gens erstattede jævnligt det manglende antal hek

tar.

kiksede i sidste øjeblik.
Så sent og vanskeligt det vil være yderli
gere at gå til bunds i den store emigration,
er det en nærliggende opgave. I den givne
situation fik emigrationen i hvert fald ikke
udelukkende negative følger.
I almindelighed har der vel været en fø
lelse af, at danskheden i årene op til den
første verdenskrig ikke alene var restitue
ret, men i stærk fremmarch. Schultz Han311

sens analyse af valgtallene vil nok overra
ske en og anden. Landdistriktemes aftagen
de betydning uanset den langsommelige in
dustrialisering, bevægelsen fra land til by,
de gunstigere betingelser for tyskheden i
byerne med deres forvaltningsapparater,
filialer for pengeinstitutter og handelsfir
maer og ikke at forglemme skolevæsenet og
endelig tendensen i arbejderkredse til at
søge fremtiden hos det tyske socialdemo
krati tegnede ikke godt for danskhedens
fortsatte dominans.
Der blev bygget et overmægtigt tysk tryk
i årene op mod verdenskrigen mod alt,
hvad der var dansk. Man har været tilbøje
lig til at overse det, fordi de økonomiske
forhold gennemgående var gode, men
jordejet ville i det lange løb ikke have væ
ret tilstrækkeligt bolværk. Provokationerne
skabte dansk vrede og stædighed. De brede
lag, som nævnes flere gange, der afviste alt
tysk og stemte dansk, men i øvrigt ikke
havde noget forhold til dansk kultur og
foreningsliv, aktiveredes vel efterhånden.
På den anden side svandt det i de danske
reserver. Men så lille et befolkningstal, de
dansksindede i Nordslesvig var, holdt det
pinen ud. Sluttelig var mange af de tyske
foranstaltninger ikke blot uhensigtsmæssi
ge, men havde en boomerangeffekt.
Hans Schultz Hansens bog er ualminde
lig letlæselig og velunderbygget gennem et
stort noteapparat. Den virker tillidvæk
kende, fordi den ikke udtaler sig dominant
kategorisk og bedrevidende, den overlader
en hel del til skøn og tolkning. Bogen er
en virkelig tankevækker.
Hen ad vejen kan der vurderes anderle
des i de beskrivelser, som forfatteren byg
ger op. Sognekongemes - gårdmændenes indflydelse på husmænd, arbejdsfolk osv.,
at de fleste gårdmænd skulle være højre
folk, den meget håndfaste konstruktion
mellem nettoudbytte og særlig mange til
lidsposter i nationale og økonomiske orga
nisationer og andet. Der er en hang til ge
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neralisering, som gør det hele overskueligt,
men som unægtelig kan være svær at brin
ge i samklang med andre erfaringer. Men
det skyldes måske, at disse er begrænset
til en enkelt midtsønderjysk egn.
Forfatteren har afgrænset sit emne tids
mæssigt til 1880-1914, muligvis burde han
have gjort noget mere ud af optakten til
perioden og dens landbrugsmæssige og na
tionale indhold. Den Nordslesvigske Land
boforening blev oprettet i 1846, dens jubi
læumsskrift fra 1946 afslører en rig, alsidig
virksomhed, som havde paralleller i andre
foreninger. Tilløbene var lange i gamle da
ge, det store skift i 1880’eme havde rod i
mange tanker og tiltag (omend uanselige)
i tiden mellem de to slesvigske krige.
Kriigers person og tid har mødt megen
kritik; selv så han dog med sindsro på den
»afskalning«, som et ændret statstilhørs
forhold kunne føre med sig. Der ville altid
være en procentdel, der af opportunisme,
ægte sindelagsskifte eller tvang måtte bære
kåben efter vinden. Hans forlængede arm
var hans ligestillede og ligesindede, hans
store plage var »partigj engeriet« med et
moderne ord fraktionsdannelser og en god
portion nid og misundelse.
Om en tidlig foreningsdannelse havde
påvirket disse forhold noget, er svært at si
ge. Han havde ikke meget at sige byernes
danskhed og var sikkert uskikket til det
seje, brede arbejde i Sprogforeningen, Væl
gerforeningen og Skoleforeningen, der var
firsernes store nyskabelser. Men han beva
rede bondestandens danskhed intakt, og
han sørgede for at omverdenen ikke fik lov
at glemme, at den brogede, slesvigske for
tid nu ændrede sig til et sindelagsoprør som
så mange andre i Europa.
Schultz Hansens bog viser så udmærket,
hvorledes de økonomiske omstændigheder
og tilskyndelser måske umærkeligt, men
uimodståeligt bevæger udviklingen, selv
om det kan være svært at konstatere det
samtidigt. C. P. Wolff var foregangsman

den i overgangen til det intensive landbrug,
men H. P. Hanssens tanker om landbru
gets realkredit og pengeforhold var nok alli
gevel de argumenter, der overbeviste J. N.
H. Skrumsager, Peter Skau, Hans Lassen
og andre indflydelsesrige personligheder
om, at var han ikke bonde så dog bonde
søn, der vidste, hvad det drejede sig om.
Jorden skulle holdes, jorden skulle drives,
ståstedet måtte være i orden.
Dette er kun et strejftog i Hans Schultz
Hansens bog, de mange landbrugstekniske
udredninger med let forståelige grafikker
og tabeller er ikke berørt her. Illustratio

nerne er mange og gode, enkelte kan være
noget utydelige, men det er vel uundgåe
ligt.
Om landmand eller ikke landmand vil
man kunne læse denne bog med virkeligt
udbytte; Historisk Samfund har ære af at
udgive den, den bør havne på mange bog
reoler i by og på land og stå i biblioteker
og på skoler.
Det forekommer mig, at der er så meget
perspektiv i denne bog, at der i lighed med
i år på Tinglevhus var emne til et foredrag
på Historisk Samfunds generalforsamling.
H. P. Jensen

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

3. august: Skandinavien er Slesvig-Holstens største eksportområde. 15 pct. af lan
dets samlede eksport til en værdi af 33,2
milliarder DM går mod nord. Danmark er
med en import på 883 mill. DM det stør
ste skandinaviske aftagerland.

7. august: I anledning af at bladet »Slesvigland« afviser at blive kaldt et ejderdansk
kampskrift, tager Der Nordschleswiger i
en leder afstand fra bladets historiefrem
stilling, hvis langtidsmål er at muliggøre en
i fremtiden liggende (national)-politisk æn
dring i landsdelen Slesvig.
140 præster fra hele Norden besøgte
Sydslesvig og blev orienteret af pastor Jens
Svendsen og provst C. B. Karstoft.

9. august: Frem til 1993 vil 276 km diger
langs Slesvig-Holstens vestkyst blive yder

ligere udbygget. Projektet vil koste 1,7 mil
liarder DM. En væsentlig årsag til digeforhøjelseme er stigningen i vandspejlet siden
1953 med 16 cm.
Som afløser i Nordfrislands kredsdag ef
ter pastor H. F. Petersen indtræder byråds
medlem Helene v. Guionneau, Nibøl, som
repræsentant for SSV.
En istandsættelse af Flensborg Avis-byg
ningen på Nørretorv i Flensborg vil beløbe
sig til 830.000 DM. Flensborg danske
Journalistforening har ladet foretage be
regningen som et alternativ til bladets ud
flytningsplaner.
EF-kommissionen indbyder sammen
med det europæiske kontor for de mindre
udbredte sprog lærere, journalister, forske
re og andre til studieophold om de europæ
iske mindretal.
13. august: Arbejdsminister Grethe Fenger
Møller søger finansudvalget om 720.000
kr. til støtte for dagpengeberettigede med-
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lemmer af arbejdsløshedskasser i Dan
mark, som ønsker ophold på Jaruplund
højskole. Ordningen skal i øvrigt admini
streres af Dansk Skoleforening.
22. august: Med udnævnelsen af en særlig
skolekonsulent i frisisk vil kultusministeri
et i Kiel gøre et yderligere fremstød for
at fremme frisisk sprog og kultur. 15 lære
re er til rådighed, og ved 25 nordfrisiske
skoler er frisisk nu optaget som valgfag.
Målet er at nå den vestfrisiske ordning,
hvor der i visse fag udelukkende undervi
ses på frisisk.
Landråd dr. Gemot Korthals, SlesvigFlensborg amt, afviser den danske kritik, at
det er tyske kredse, der har forsinket
oprensningen af Flensborg fjord. Der er
stadig indbyrdes uenighed mellem Flens
borg by og amtet om midlerne, hvorfor
landråden hilser det nyoprettede fjordfo
rum velkommen.
Forfatteren Willy-August Linnemann
dør 71 år gammel.
Medlemmer af Sydslesvigs danske Ung
domsforeninger beklager sig til Der
Nordschleswiger over, at de under besøg i
Danmark bliver kaldt »pølsetyskere«,
blandt andet fordi der kan være vanskelig
heder med helt at klare det danske sprog.
25. august: Under overværelse af kirkemi
nister Mette Madsen indvies i Ekemførde
en ny dansk kirke. Byggeudgifterne på ca.
4,5 millioner kr. er for en stor dels ved
kommende indsamlet i menigheden; man
har også modtaget private danske tilskud
samt tilskud fra den vesttyske forbundsstat
og landet Slesvig-Holsten.
På et stævne arrangeret af grænsefore
ningerne i Vejle og Århus amter på Ejer
Bavnehøj peger rektor Knud Fanø på, at
mens der i 30me gik 4200 elever i tyske
skoler i Nordslesvig og højst 1000 i danske
skoler i Sydslesvig, besøges de danske sko
ler i indeværende år af 5500 elever, mens
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kun knap 1300 går i tyske skoler i Nord
slesvig.
26. august: Omkring en trediedel af land
brugsjorden i Slesvig-Holsten var i 1983
bortforpagtet, oplyser en statistik fra Kiel.
Til sammenligning var andelen af forpagt
ningsjord i Danmark 17 pct. 1983 var gen
nemsnitsprisen pr. ha landbrugsjord i Sles
vig-Holsten 451 DM, mens den i for
bundsrepublikken som helhed lå på 363
DM.
27. august: En Torarulle, der blev gemt i
nazitiden ved at blive anvendt som ind
pakningspapir, skænkes til det jødiske mu
seum i den tidligere synagoge i Rendsborg.
Landdagsmand Karl Otto Meyer med
deler, at han efter 21 års virke forlader
chefredaktørposten på Flensborg Avis, og
at han nu vil koncentrere sig om det politi
ske arbejde. Som formand for landdagens
parlamentariske kontrolkommission, der
kontrollerer delstatens forfatningsbeskyt
telse, vil han sammen med SPD lade fore
tage en undersøgelse af, hvilke konsekven
ser de aktuelle vesttyske spionskandaler
har på forfatningsbeskyttelsen i landet
Slesvig-Holsten. Problemer omkring disci
plinære vanskeligheder inden for forfat
ningsbeskyttelsesafdelingen skal i følge Me
yer efterforskes lige så kritisk i Kiel som
i Bonn.
29. august: Til det danske skolevæsen i
Sydslesvig ydes fra landet Slesvig-Holsten
i det kommende år 35,92 millioner DM.
Hermed er man nået på højde med udgif
terne til en elev ved landets tyske skoler.
30. august: I en rapport om den danske
kirkes struktur i Sydslesvig peger provst
C. B. Karstoft på, at udflytningen i Flens
borg rejser spørgsmålet om ansættelse af en
dansk præst i Flensborgs vestlige egne.
Det danske mindretal i Sydslesvig vil

være sikret indflydelse på programvalg og
drift i det uafhængige TV-Syd, der skal af
løse Danmarks Radio ved årsskiftet. Min
dretallet får to pladser i repræsentantskabet
i det nye TV-selskab.
Folketingsmedlem Inger Harms anmo
der skatteministeren om at finde en ord
ning, så grænsependlere undgår at betale
skat i Danmark af sygedagpenge, når deres
lønindtægt i øvrigt beskattes i Vesttysk
land.
De tyske skoler i Slesvig-Holsten må
ved skoleårets begyndelse notere en ned
gang i elevtallet på omkring 20.000 til om
trent 300.000 elever i alt. Antallet af begyn
dere var i alt 23.000 eller 500 færre end i
fjor. Der ventes i de kommende år en fort
sat nedgang i elevtallet, som lå højst i 1976
med i alt 440.000 elever.

landsudstilling i Sønderjyllandshallen i Aa
benraa, at kulturen er med til at nedbryde
grænser og bringe mennesker tættere sam
men. Sønderjyllands amt bruger 13-14 mil
lioner på kulturelle opgaver.

NORD FOR GRÆNSEN

76. august: De 25 tyske børnehaver i
Nordslesvig besøgtes februar 1985 af i alt
565 børn mod 550 året før.

72. august: Ved åbningen af den dansk-ty
ske mindretalsudstilling på amtsgården i
Aabenraa peger Sydslesvigsk Forenings
formand, Ernst Vollertsen, på, at det for
tredive år siden ville have været utænke
ligt, at de to mindretal i fællesskab kunne
arrangere en udstilling. Amtsborgmester
Kr. Philipsen bemærkede, at ligestilling ik
ke er nok for mindretallene, der begge va
retager vigtige kulturelle opgaver, men han
erkendte, at indholdet af skåltaler ikke al
tid står i et rimeligt forhold til hverdagens
realiteter.

7. august: På Folkehjem i Aabenraa afslø
res i anledning af »grænsepræsten« N. P.
Nielsens 100-års dag et maleri til billed 77. august: Istandsættelse og udvidelse af
bygningerne ved de fire statsgymnasier,
samlingen.
Sønderjyllands andel i den samlede som pr. 1. januar 1986 overgår til Sønder
egnsudviklingsbistand er siden 1983 mere jyllands amt, vil koste ikke mindre end 42
end halveret, delvis som følge af færre an millioner kr. Alene gymnasiet i Tønder vil
søgere. I 1980 modtog Sønderjylland 11,2 kræve omkring 30 millioner, men man må
millioner kr. af den samlede egnsudvik nøjes med 4-5 millioner.
Amtsrådsmedlem Sv. Ingomar Petersen
lingsstøtte; i 1983 7,7 millioner og i 1984
mener,
at den tyske side bærer hovedskyl
3,6 millioner kr.
den for Flensborg fjordmiséren, idet man
9. august: Slesvigsk Partis kommunalpoli syd for grænsen har talt alle konstruktive
tiske arbejdsfællesskab mener, at den kom forslag politisk ihjel. Han mener samtidig,
mende kommunalvalgkamp vil kræve den at det planlagte forum vil være for snæ
største indsats, partiet endnu har måttet vert, dersom ikke landet Slesvig-Holsten
yde. Formanden Carsten Kromand mener også tages med som partner.
DSK, Foreningen af dansksindede Søndog, at det kan blive lige så svært at bevare
det fjerde mandat i Tinglev som at genvin derjydske Krigsdeltagere holder sit 49. ho
de mandaterne i Bov, Haderslev, Lundtoft, vedsendemandsmøde i Aabenraa. Forenin
gen tæller nu kun 138 medlemmer.
Rødekro og Sønderborg.
De tyske privatskoler i Nordslesvig be
10. august: Amtsborgmester Kr. Philipsen søges i det nye skoleår af i alt 1295 elever
understreger ved åbningen af årets grænse mod 1338 i fjor. Antallet af begyndere er
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97 mod 100 i fjor. Det tyske gymnasium
i Aabenraa begynder skoleåret med 47 ele
ver i l.G; i alt går 133 elever eller 10 færre
end sidste år i gymnasiet.
19. august: Ifølge en Gallup-undersøgelse
om aflytning af lokalradioer, lytter 80 pct.
af Sønderjyllands voksenbefolkning daglig
til Radio Syd, som dermed ligger klart i
spidsen for lokal-radioeme.
20. august: Med oprettelsen af et stort fø
devareprojekt Danish Food Center i Ha
derslev, som forventes klar til brug til juni
næste år, får byen en ny stor arbejdsplads,
der kan give beskæftigelse til 300-400 an
satte.
22. august: Slesvigsk Parti vil forud for
kommunalvalget i november præsentere
sig i TV-Syd med en videofilm. Der holdes
desuden et informationsseminar for samt
lige kandidater, oplyser formanden for par
tiets valgudvalg, Dieter Wemich, Tønder.
Hvis ikke befolkningstallet og specielt
bømetallet vokser i de kommende år og
særligt i oplandsbyeme Abild, Jejsing og
Møgeltønder, vil der opstå store problemer
for såvel skolerne som hele serviceniveau
et i Tønder kommune, fremgår det af en
prognosemodel, Tønder har udarbejdet
om befolknings- og boligudviklingen i
kommunen.
24. august: Smøleri fra Danmarks Natur
fredningsforenings side omkring et vind
mølleprojekt ved Knivsbjerg vil koste det
tyske mindretal 30.000 kr., fordi sagen ik
ke rettidigt og inden 1. juni blev bragt til
afslutning. Tabet opstår ved, at statstilskudet efter denne dato er sænket.
28. august: Godt 1000 ha land i Margrethe-kogen ved Højer omfattes af natur
fredning, meddeler Overfredningsnævnet.
Foruden de 800 ha marskjord i kogen om

316

fatter fredningen også det nyindrettede
saltvandsreservoir og 250 ha jord, der er
i privat eje.
Et rundspørge foretaget af partiet Ven
stre i Sønderborg tyder ikke på, at det tyske
mindretal vil genvinde sit ved sidste valg
tabte byrådsmandat.
Med en transport på 6,6 millioner tons
gods ligger Padborg klart foran Køben
havn, hvis im- og eksport kun beløb sig
til 4,9 millioner tons, fremgår det af en
rapport fra Institut for Grænseregions
forskning.
29. august: Som følge af det øgede danske
medietilbud er det tyske mindretal bange
for at miste sin profil udadtil, fastslår ho
vedbestyrelsen for Bund deutscher
Nordschleswiger, som vil styrke sin medie
politiske stilling gennem oprettelse af egen
lokalradio. Mindretallet opfordrer des
uden NDR til at sende flere Nordslesvig
udsendelser. I øvrigt støtter mindretallet
bevarelsen af TV-Syd uden for Danmarks
Radio, og der tilsiges støtte til oprettelse
af et uafhængigt TV-2 finansieret ved re
klamer. Mindretallet mener desuden, at
TV-Syd kun bør omfatte Sønderjyllands
amt og Sydslesvig.
30. august: Skal et selvstændigt TV-Syd
sikres, skal seere i Syd- og Sønderjylland
inden november skaffe 5 mill. kr. til veje,
oplyser TV-Syd udvalgets formand, gård
ejer Knud Øllgaard.
Udvidelsen af mandattallet i Rødekro
kommunalbestyrelse fra 15 til 17 medlem
mer, skulle give Slesvigsk Parti gode chan
cer for at vinde et mandat.
31. august: Stigning i udgifter til udvidelse
af ungdomsgården på Knivsbjerg fra 7 mil
lioner til 10,3 millioner kr. giver det tyske
ungdomsforbund visse problemer, men
formanden Armin Nickelsen afviser, at
der er tale om et prestigebyggeri.

Alt i kontorudstyr

OUGAARDS

Boghandel

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

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

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Haderslev - Tlf. 52 25 71

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

Brørup station

SYDBANK W
- den sønderjyske bank

Nykredit /I/
den nye dunske kmlittinvniHg

Åstrupvej 13
6100 Haderslev
Tlf. (04) 52 7000

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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. I
BRAND■
AF 1792

Vw ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Grænselandets liv
Grænselandets sang

Frøavl & Frøhandel

Syd- og Sønderjyllands store blad

Branddirektoratet i:

Aabenraa

GRÅSTEN
Ahlefeldvej 10
Tlf. (04) 65 17 67

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

SKÆRBÆK
Tøndervej 12
Tlf. (04) 75 22 75

møder De i

Jydske Tidende

TEGNERAL
FORSIKRING

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

HADERSLEV
Nørregade 23
Tlf. (04) 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR-ENTREPRENØR
HADERSLEV

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 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.
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.).

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
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

BRØDRENE GRAM Vs

Distrikt Sønderjylland
Storegade 31, 1. Postbox 103.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

VOJENS

Sparekassen

Sydjylland
Laursen Tønder

