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Den nye
navnelov og
dens
betydning
Af HANS H. WORSØE

Kgl. forordning af 8. 11.1771
om indførelse af faste slægts
navne, Princippet kom til at
gælde i godt tohundrede år,

Den lige udnævnte landsarkivar i Åbenrå,
Hans H, Worsøe, skriver om den nye navne
lov, dens baggrund og dens virkninger.
En af hovedbestemmelserne i loven, der
træder i kraft foråret 1982, medfører så vide
valgmuligheder for efternavne, at otte hel
søskende kan få hver sit efternavn, hvilket i
høj grad vil vanskeliggøre arbejdet for blandt
andet slægtsforskere, Dette i forbindelse med
den lettere adgang til at skifte såvel fornavn
som efternavn betyder, at CPR-numrene
kommer til at spille en fremtrædende rolle
- de kan nemlig ikke ændres,
Den 7. april 1981 vedtog Folketinget det af
Justitsministeren fremsatte forslag til »Lov
om personnavne«, og den 29. april under
skrev dronning Ingrid som rigsforstander
loven. Dermed havde Danmark fået en ny
navnelov, selv om denne - for at give tid
1981-8

til udfærdigelsen af de forskellige nødven
dige cirkulærer og andre administrative be
stemmelser - først træder i kraft fra 1. april
1982.
Og der bliver brug for omfattende nye
cirkulærer, idet loven indeholder en række
nye bestemmelser, som vil vende op og ned
på mange tilvante begreber. Men lad os
først se på lovens baggrund.
Den endnu gældende navnelov, loven af
17. maj 1961, trådte i kraft 1. jan. 1962,
men allerede knap 10 år senere, nemlig 29.
maj 1971 fremsatte en række socialdemo
kratiske folketingsmedlemmer, anført af Ka
ren Dahlerup Andersen, Lis Groes og Gre
te Hækkerup, forslag til folketingsbeslut
ning om ændring af loven med det formål
at ligestille mand og kvinde, børn født in
den for og uden for ægteskab og at libera
lisere loven. Disse grundtanker er uforandret
225

gået igennem til den nye lov. Næste stadium
på vejen er et radikalt forslag i folketings
samlingen 1979/80, hvor det nordiske aspekt
var kommet ind i sagen, idet Norge lige hav
de fået en ny navnelov og en tilsvarende
forberedtes i Sverige. I begge love gik de
ovenfor nævnte principper igen. Endelig
fremsatte justitsminister Henning Rasmus
sen 16. dec. 1980 det forslag, der byggede
videre på det radikale venstres udkast, og
som nu er blevet vedtaget med få ændringer.
Navneloven af 17. maj 1961 var den før
ste egentlige navnelov i Danmark, idet man
hidtil havde bygget på dåbsforordningen af
30. maj 1828 med senere forandringer, der
foreskrev valg af et fast stam-navn, og Lo
ven om regler for Navneændringer af 22.
april 1904 med tillæg.
For Sønderjyllands vedkommende har ud
viklingen også på dette punkt formet sig no
get anderledes, idet der her foreligger en
kgl. forordning af 8. nov. 1771, som fra
1790 også fik gyldighed for Tøminglen. Da
den har haft gyldighed frem til indførelsen
af personregistrene i 1874, fortjener dens
indhold at bringes i fuld ordlyd, dog i dansk
oversættelse:
»Christian den Syvende etc. Vi har umid
delbart erfaret, at der på landet i vort her
tugdømme Slesvig næsten ingen steder er
indført faste slægtsnavne, men at sønnen
tværtimod får faderens fornavn som tilnavn,
og at denne omskiftning sker i hver genera
tion. Men da dette ved arvesager fører til
megen uvished og vidtløftige stridigheder
med hensyn til legitimation, og ligeledes ved
føringen af skyld- og panteprotokolleme gi
ver anledning til mangfoldig uorden, så fin
der vi det nyttigt og godt, at der bliver taget
skridt til indførelsen af varige slægtsnavne
sammesteds. Og da dette lettest og mest be
kvemt kan sættes i gang og blive bragt i or
den, hvis børnenes slægtsnavne, som hidtil
ganske vist var overladt til forældrenes valg,
men som for fremtiden ikke egenmægtigt
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må ændres af nogen, for fremtiden hver gang
ved dåben samtidig bliver nævnt af præster
ne, så har vi hermed allemådigst villet of
fentliggøre denne vor beslutning til mang
foldig allerunderdanigste efterlevelse. Givet
i Overretten og Overkonsistorium på Gottorp 8. nov. 1771«.

Med indførelse af personregistrene i 1874
gik Sønderjylland som bekendt over til bor
gerlig civilstandsregistrering, og denne ord
ning bibeholdtes efter Genforeningen, idet
det i Lov om indførelse af dansk personret,
familieret og arveret i de sønderjyske Lands
dele af 28. juni 1920 i § 4 hedder, at be
stemmelserne om de borgerlige personregi
stre forbliver i kraft med de ændringer, som
måtte blive fastsat af justitsministeren. I § 6
står, at Lov om Navneforandring af 22. april
1904 indføres. Derimod nævnes dåbsforord
ningen af 1828 ikke. Navneloven fra 1961
har af særlig sønderjyske bestemmelser kun
den rent praktiske, at der ved navneændrin
ger, f.eks. antagelse af moders pigenavn som
slægtsnavn, som kan ske ved anmeldelse til
ministerialbogsføreren i Kongeriget, i loven
er tilføjet »personregisteret« for Sønderjyl
lands vedkommende. Når der ikke er flere,
skyldes det, at bestemmelserne fra dåbsfor
ordningen 1828 ikke bliver anfægtet for
Kongerigets vedkommende og de tilsvarende
regler om anmeldelse til personregisterfører
ne i Sønderjylland heller ikke. Loven inde
holder således ikke tidsfrister for anmeldelse
af navne. Slægtsnavnet får man ved fødselen
(§ 1: Ægtebarn får ved fødslen faderens
slægtsnavn), og for fornavnes vedkommende
omtales kun regler for valg og ændring.
Lad os herefter vende os mod den nye
navnelovs hovedbestemmelser. Det første,
der falder i øjnene er, at ordet slægtsnavn
er erstattet af ordet efternavn, hvilket er
ganske karakteristisk, idet loven ikke aner
kender begrebet slægt forstået således, at det
betyder afstamning gennem mandsled, men
kun slægtsbegrebet i den videre betydning

af blodbeslægtethed. Det vil sige, at afstam
ning gennem mands- og kvindeled giver
samme ret til at føre et efternavn, således
at alle 8 oldeforældres efternavne i realite
ten er valgmuligheder. Lovens grundtanke
om ligeberetigelse er gennemført konsekvent.
Ved ægteskabs indgåelse er det følgelig så
ledes, at parterne beholder deres navne,
medmindre andet anmeldes, og at det står
såvel mand som kvinde frit at antage den
andens fødenavn. Børn af et ægteskab, hvor
forældrene har fælles efternavn, får dette
navn, ellers er valget frit, og træffer foræl
drene ikke noget valg inden for den i loven
fastsatte frist, tillægges barnet moderens
navn - hvad det i øvrigt altid straks får ad
ministrativt af CPR, hvis forældrene ikke
har fælles navn, da systemet ikke kan for
døje personer uden efternavn.
Konsekvensen af det frie valg er, at børn
af samme kuld kan få forskellige efternav
ne. Som vi har set, var det ironisk nok net
op det, man ville forhindre med den sønder
jyske forordning af 8. nov. 1771, da det uvil
kårligt vil skabe forvirring, men nu er det
altså blevet tilladt, og udviklingen så at sige
skruet 200 år tilbage! Hertil kan føjes, at
det ved den nye lov bliver betydeligt lettere
at skifte navn, både fornavn og efternavn,
også flere gange. Det bliver herved muligt
at aflægge den identitet, som navnet hidtil
har givet, hvilket af justitsministeriet forsva
res ved, at vi jo alle har CPR-nummer, som
er fast og uforanderligt, og som uvilkårligt
vil blive vort identitetsmærke over for myn
dighederne. Egentlig ikke nogen behagelig
udvikling, især ikke, hvis man er slægtsbe
vidst eller interesseret i slægtshistorie.
Det vil imidlertid føre for vidt at gå i de
taljer med lovens bestemmelser, som på en
række punkter svækker den hidtidige beskyt
telse af slægtsnavnet. Der er virkelig tale om
en vidtgående liberalisering. Dog skal endnu
én ting nævnes: spørgsmålet om fremmedar
tede navne, som blev fremdraget under an
den behandling, idet der foreligger et cir

kulære fra kirkeministeriet om, at indvan
drere, der agter at blive i Danmark, skal
give deres børn et dansk navn foruden even
tuelle navne på deres hjemlands sprog. De
batten affødte ny behandling i retsudvalget
og et løfte om, at denne bestemmelse vil
blive slettet i det nye cirkulære, der skal
følge loven op. Forespørgslen var foranle
diget af problemer ved navngivningen af is
lamiske indvandrere, men resultatet er jo
også af betydning for andre mindretal.
Afslutningsvis et par bemærkninger om
forhold med tilknytning til personregisterfø
ringen, da disse forhold blev inddraget i lo
vens behandling, fordi en del navneændrin
ger er blevet lagt ud til personregisterføreme
(og ministerialbogsføreme i Kongeriget), og
fordi ministeriet ønskede fristerne for navn
givelsen optaget i den nye lov i modsætning
til 1961-loven. De nugældende regler, der
trådte i kraft 1. jan. 1978, om personregistre
er fastsat i cirkulære af 1. dec. 1977 om fø
relse af personregistre og bekendtgørelse af
2. nov. 1977 om anmeldelse af fødsel, navn
og dødsfald i de sønderjyske landsdele. I
cirkulærets § 14 hedder det, at barnet får
straks ved fødslen slægtsnavn, og dette kan
derfor altid indføres ved anmeldelsen, som
ifølge bekendtgørelsens § 3 skal ske senest
to hverdage efter fødslen. I § 6 sammesteds
bestemmes, at barnets fornavn skriftligt skal
anmeldes senest to måneder efter fødslen,
hvis det ikke allerede er bestemt på anmel
delsestidspunktet. Dette bliver nu lavet om.
Da udkastet til den nye lov var færdigt,
blev det - som skik og brug er - sendt til
høring hos en række instanser, bl.a. Sønder
jyllands amt som tilsynsførende med person
registerførerne. Herfra gik forslaget videre
til høring hos samtlige kommuner i amtet. I
amtets svar trækkes en række principielle,
men ikke specielt sønderjyske forhold frem,
bl.a. det ovenfor berørte problem om for
skellige navne i en søskendeflok, den efter
amtets opfattelse for vide adgang til at skifte
navn flere gange og spørgsmålet om en evt.
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rationaliseringsgevinst. Her nævnes det, at
loven vil betyde en øget belastning af per
sonregisterførerne og stille øgede krav til
amtet som vejleder. For publikum vil den
være en lettelse, der nok vil resultere i flere
navneforandringer (hvad af arkivvæsenet er
vurderet til at ville kræve tre nye stillinger
ved landsarkiverne - heraf
i Åbenrå).
Alle 23 kommuner, der havde fået for
slaget til høring, svarede tilbage til amtet,
hvorfra svarene gik til justitsministeriet, hvor
interesserede i henhold til loven om offent
lighed i forvaltningen kan få indseende i
dem. 7 kommuner havde ingen kommenta
rer, men af de resterende 15 pegede 13 på
merarbejdet og 11 på, at den særlige regel,
at fornavne i Sønderjylland skal anmeldes
inden 2 måneder, burde bibeholdes. Fra en
kelte grænsekommuner mod nord pegede
man på det besværlige med to registrerings
myndigheder og de særlige sønderjyske be
stemmelser. Som nævnt gik kommunernes
svar videre til justitsministeriet, ligesom am
tet optog en del synspunkter, bl.a. fra Ha
derslev, Nr. Rangstrup og Løgumkloster, i
sin redegørelse, der afsluttedes med en hen
stilling om, at fristen for navngivelse også
fremover sattes til 2 måneder i Sønderjylland.
I det udsendte forslag var bestemmelsen
den, at efternavn skulle anmeldes senest 1 år
efter fødslen, idet barnet ellers fik moderens
efternavn, når forældrene ikke havde samme
navn, og for fornavn var fristen ligeledes sat
til 1 år, men i en senere § (16 i forslaget, 17
i den senere redaktion) hed det, at justitsmi
nisteren kunne fastsætte en kortere frist for
Sønderjylland. Denne formulering gik igen
ved lovforslagets fremsættelse i Folketinget
(§ 1, stk. 3, § 10, stk. 2, og § 17). Under
behandlingen af forslaget blev der imidler
tid indgået et kompromis, således at de ge
nerelle frister forkortedes til 6 måneder,
men at bemyndigelsen til at give særbestem
melser for Sønderjylland til gengæld faldt
bort. Fra 1. april 1982 vil anmeldelsesfri
sten for navne således for hele landet være
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Vi år - vel nok den ændring, der i første
omgang i praksis vil mærkes mest i Sønder
jylland. Sker anmeldelse af efternavn ikke,
og har forældrene ikke samme efternavn,
får barnet moderens efternavn. Hvad der
sker, hvis fornavn ikke anmeldes, tager lo
ven ikke højde for, men det vil utvivlsomt
ske i cirkulæret.
For slægtshistorikere vil de nye mere li
berale regler på langt sigt givetvis betyde
øgede vanskeligheder. Det kan således blive
meget vanskeligt at identificere en afdød el
ler finde en søskendeflok f.eks. i en arvesag,
uden at skulle slå tilbage i fødselsregisteret så meget mere, som rubrikken med foræl
drenes navne og sidste opholdsted gled ud
af de sønderjyske personregistres dødsregi
stre ved det nye løsbladsystem, der er an
vendt siden 1978. Det ville nok være klogt
at overveje, om den ikke burde genindføres
ved den revision af skemaerne, som givetvis
vil blive nødvendig i forbindelse med den
nye navnelovs ikrafttræden 1. april 1982.
Gennemførelsen af den nye navnelov vil
som anført give fremtidens slægtsforskere
problemer og allerede fra indførelsen mere
arbejde for registreringsmyndighedeme, li
gesom man ikke kommer udenom, at den på
mange måder er et brud med hidtidig prak
sis. Dens hovedtanke om ligeberettigelse er
imidlertid i pagt med tidens ånd, og det må
derfor være rimeligt, at forskning og admi
nistration indretter sig efter den og ikke om
vendt - selv om man godt kunne ønske lidt
smidighed også fra lovgivernes side.
Henvisninger:
Lovtidende A 1981 - hæfte 29 - 29. april.
Nr. 193: Lov om personnavne, s. 513-15.
Den nye navnelov og Samfundet for dansk
genealogi og Personalhistorie, Personalhistorisk Tidsskrift, årg. 101, 1980, s.
117-120.
A. Foldspang: Navneloven af 1961, Personalhistorisk Tidsskrift, årg. 87, 1967, s.
1-12, med aftryk af lovens tekst.

Krieger-udvalget
Af CHRISTIAN de FINE LICHT

De færreste kender Krieger-udvalget, der
kun eksisterede et halvt år; det døde juni
1919 stilfærdigt, som det havde levet. Det
havde kun to medlemmer og boede på et ho
tel, og dets særlige opgave bestod i at forbe
rede den administrative sammenlægning af
kongeriget og den del af Sønderjylland, der
stemte sig hjem. Herom skriver stud, theol.
Christian de Fine Licht, København.

Blandt de mange private og officielle initia
tiver, der blev startet i november-december
1918 med henblik på den forestående gen
forening, var Krieger-udvalget så absolut et
af de mest ukendte. Det var der flere grunde
til. For det første beskæftigede det sig ikke
med det meget omdiskuterede spørgsmål:
hvor langt sydpå man kunne skubbe græn
sen. Tværtimod beskæftigede Krieger-udval
get sig med de problemer, der uundgåeligt
ville opstå ved sammensmeltningen af dansk
og nordslesvigsk administration. En udpræ
get lyseslukker-gerning i forhold til den el
lers enerådende nationale begejstring. For
det andet forblev udvalget ukendt også af
den grund, at det netop var tænkt således kun uofficielt kunne den danske regering og
administration træde i forbindelse med de
danske nordslesvigere uden om alle diplo
matiske forbindelser med den tyske stat.
Krieger-udvalget var opkaldt efter dets
formand, kabinetssekretær, kammerherre A.
Krieger. Som sekretær fungerede hidtilvæ
rende by- og herredsfuldmægtig i Stege Mar
tin Hammerich. Så kortfattet er udvalget
som oftest blevet præsenteret i eftertiden, ja,
selv i juli måned 1919, da udvalget knap var
ophævet og H. P. Hanssens ministerium for
sønderjyske anliggender dannet i fuld offent

lighed, selv da omtalte H. P. Hanssen »det
fortjenstfulde Arbejde, der er udført af det
Udvalg, som har arbejdet under Kammer
herre Kriegers Ledelse«. Hvad der blev holdt
dækket af røgslør i samtiden og siden glemt
var det forhold, at udvalget faktisk ikke hav
de andre medlemmer end formanden og se
kretæren. Det nærmer sig det geniale at be
skrive en så effektiv lille arbejdsgruppe som
et udvalg. Dem var der jo så mange af, også
dengang, at et mere eller mindre næppe
kunne vække stor opsigt.
Udvalget holdt sit første møde den 16.
december 1918 på statsminister Zahles kon
tor, hvor også H. P. Hanssen var til stede.
Fra starten var udvalget meget uofficielt og
dets opgaver vanskelige at definere: »Af
Statsministerens første Udtalelser synes at
fremgå, at Udvalgets væsentligste Opgave ...
maatte blive den at besvare Forespørgsler
fra de af Sønderjyderne nedsatte Udvalg og
i det hele bistå disse Udvalg under deres
Virksomhed«. Der var tale om udvalgene
nedsat af den nordslesvigske vælgerforening
i Åbenrå den 16. november 1918 vedr. kir
ke, skole, økonomi og arbejderforhold. Des
uden udtalte statsminister Zahle: »at Udval
get selv maatte skabe Rammerne om sit Ar
bejde og Formerne for dettes Udførelse, da
der i saa Henseende ikke fandtes noget For
tilfælde«. Ved dette første møde omtalte H.
P. Hanssen, at det tyske udenrigsministerium
allerede beskæftigede sig med de traktat
mæssige spørgsmål, der ville opstå ved gen
foreningen (overtagelse af en del af Tysk
lands statsgæld, mindretalsrettigheder m.v.),
hvorfor Krieger og Hammerich fandt det be
rettiget også at tage fat på sådanne spørgs
mål - i det hele alle praktiske spørgsmål,
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der måtte løses ved den forestående genfor
ening.
Der var lejet kontorlokaler til udvalget på
Hotel Kongen af Danmark i Holmens Ka
nal, ikke langt fra Christiansborg. Her star
tede udvalget straks sin virksomhed med
indkøb af en bøjle til formandens overfrak
ke, etablering af telefon med hemmeligt
nummer og udbetaling af et fast månedligt
honorar til hotellets portier. Formentlig for
at bevare udvalgets diskrete tilværelse. I øv
rigt blev det nødvendige kontorarbejde ud
ført forskellige steder af private afskrivnings
bureauer.
Lillejuleaften 1918 udsendte statsministe
riet en fortrolig skrivelse til alle grene af
centraladministrationen om at samarbejde
med Krieger-udvalget og benytte dette som
konsulent og koordinator i alle sønderjyske
spørgsmål. Samtidig drøftede man i udval
get, om ikke medlemstallet burde udvides.
Dette afslog statsministeren imidlertid i et
møde nytårsaften. Både han og formanden,
A. Krieger, frygtede, at udvalget ville blive
en »Monster-Institution ... hvis Plenarmø
der vilde blive lidet frugtbringende«. I stedet
blev det pålagt udvalget at henvende sig til
de mest sagkyndige på hvert enkelt område
såvel inden for som uden for centraladmini
strationen.
Det var så, hvad Krieger og Hammerich
gjorde i den følgende tid. Blandt de væsent
lige sager, der forberedtes, var sammenlig
ningen af dansk og tysk ret (se nærmere her
om i John Skonbergs artikel i Sønderjyske
Årbøger 1980), læge- og medicinalvæsenet,
oldsager, skoleordning, Haderslev bys store
krigslån og meget mere. Arbejdsformen ud
viklede sig hurtigt derhen, at H. P. Hanssen
på sine jævnlige møder i København fore
lagde udvalget forespørgsler og andragender
fra Sønderjylland, som man derpå videresendte til de relevante dele af administratio
nen. I modsat retning stillede de forskellige
ministerier forespørgsler gennem Krieger,
som Hammerich så sørgede for, at H. P.
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Hanssen skaffede oplyst i Sønderjylland.
Særligt disse spørgsmål afslører omfanget af
ukendskab til forholdene syd for grænsen i
de danske ministerier. For eksempel var man
i Trafikministeriet interesseret i at få op
lyst, i hvilket omfang de sønderjyske jern
banelinier var dobbeltsporede.
Krieger-udvalgets oprindelige formål, at
samarbejde med vælgerforeningens udvalg,
lod sig ikke i særlig grad gennemføre. Det
var oprindelig meningen, at Hammerich
skulle overvære alle udvalgsmøderne i Søn
derjylland, men det lod sig ikke gøre at
skaffe ham pas til rejserne. Man måtte nøjes
med at læse udskrifter af udvalgenes for
handlingsprotokoller, bragt til København af
H. P. Hanssen, og så tage de initiativer, man
selv kunne finde på. Kun en enkelt gang
kom Hammerich ud at rejse for at møde et
af vælgerforeningens underudvalg. Det var
til det kirkelige udvalgs møde i Fredericia
den 14. marts 1919, hvor sekretæren vika
rierede for departementschef Ramkier i Kir
keministeriet.
I forbindelse med Genforeningen blev der
holdt flere forskellige kurser, der skulle gøre
sønderjyder af særlige erhverv fortrolige
med danske forhold. Således kom (skole)læreme på kursus i Silkeborg, præsterne lær
te i København korrekt dansk udtale af kon
gelig skuespiller, hr. Jemdorff, men køb
mændene var de ivrigste. Allerede i februar
1919 arrangerede Hammerich et kursus på
Københavns Købmandsskole for 90 køb
mænd fra Nordslesvig. Det var købmand
Holger Fink, der havde opsøgt udvalget og
foreslået et sådant kursus. I øvrigt havde
udvalget også en stor opgave i at besvare
individuelle henvendelser om de forskelligste
ting, samt at skaffe hjælp til de sønderjyske
studerende, der ønskede at skifte til univer
sitetet eller landbohøjskolen i København.
Måske det væsentligste spørgsmål, der
måtte beskæftige administrationen med hen
blik på Genforeningen, var udnævnelsen af
danske embedsmænd. I den anledning ind-

samlede vælgerforeningens tillidsmænd et
stort materiale. For hver jernbanestation,
f.eks., blev det oplyst, hvor stort personalet
var, hvem der kunne dansk, og hvem der
i øvrigt nød befolkningens tillid. Det var i
realiteten efterretningsrapporter fra en frem
med stat, men så sikker på en forestående
genforening var man, at dette kun var en
ubetydelig formalitet.
Imidlertid herskede der ganske givet for
skellige opfattelser i Sønderjylland og Kø
benhavn af, hvor mange embedsmænd der
skulle udskiftes, og hvorledes det skulle gri
bes an. Allerede i begyndelsen af februar
1919 fremførte sekretær Hammerich og H.
P. Hanssen over for statsministeren, at det
var meget ønskeligt, om de overordnede em
bedsmænd snarest blev designerede. Om
ikke andet, så for at give dem lidt tid til at
lære tysk og sætte sig ind i tysk lov og ad
ministration, som jo skulle være gældende i
den første overgangstid. Det var så tanken,
at disse embedsmænd skulle sendes til Søn
derjylland så hurtigt som muligt og »lempe«
sagerne om afskedigelse af tysksindede em
bedsmænd. I visse kredse af administratio
nen i København var man lidt bekymrede
for de store summer i pensioner, der måtte
udbetales, hvis for mange blev afsat!
Der designeredes så danske embedsmænd
(postmestre, provster og stationsforstandere)
i løbet af april, og den 6. maj afholdtes et
stort fællesmøde i Indenrigsministeriets store
sal. De fleste ministre og departementschefer
var til stede, foruden H. P. Hanssen og Krieger-udvalget. Her blev der redegjort for,
hvor langt de enkelte ministerier var nået i
forberedelserne til Genforeningen og udveks
let oplysninger af fælles interesse. Et af de
»plenarmøder«, som statsministeren på for
hånd havde karakteriseret som »lidet frugt
bringende«.
Dette store møde markerede også højde
punktet og afslutningen på Krieger-udvalgets
historie. En uge i forvejen var der blevet
nedsat et andet hemmeligt udvalg, Rigsdags

partiernes sønderjyske Udvalg (af 29. april
1919), og den foregående dag var H. P.
Hanssen blevet opfordret til at indtræde i re
geringen med henblik på oprettelsen af det
midlertidige ministerium for sønderjyske an
liggender. Det store møde viste også, at ef
terhånden var alle ministerier blevet inddra
get i behandlingen af de sønderjyske spørgs
mål og kunne teknisk set selv forhandle med
vælgerforeningens udvalg om fornødent.
Oplysnings- og forberedelsesfasen var til
endebragt. Men da Genforeningen stadig lod
vente på sig, så fortsattes det nødvendige
harmoniseringsarbejde ved udarbejdelse af
konkrete lovforslag. Dette arbejde foregik i
det følgende år i det politiske rigsdagsud
valg og det midlertidige ministerium under
H. P. Hanssens ledelse. Her blev Martin
Hammerich ansat som kontorchef og fort
satte sit ihærdige arbejde for at tilrettelægge
sammensmeltningen mellem kongeriget og
de sønderjyske landsdele så grundigt som
muligt.
Krieger-udvalget afgik ved en lige så stille
død, som det havde haft en diskret fødsel.
Og det levede et tilbagetrukket og upåagtet
liv, fra december 1918 til juni 1919. Man
må spørge, hvorledes det lod sig gøre så ef
fektivt at bevare dette udvalgs hemmelighed.
En forklaring er allerede nævnt, nemlig det
te, at dets opgaver ikke indeholdt politisk
sprængstof i sammenligning med spørgsmå
let om grænsens placering. Dernæst var det
væsentligt, at det rent faktisk levede diskret
på et københavnsk hotel, og at det i det hele
taget kun levede kort. Det blev »legaliseret«
til et ministerium på samme tid, som dets ar
bejdsopgaver begyndte at påkalde sig offent
lighedens interesse. Endelig var medlemmer
ne valgte under hensyntagen til diskretionen:
diskretion må være en æressag for en kabi
netssekretær og en herredsfuldmægtig fra
Møn tiltrækker sig normalt ikke offentlig
hedens søgelys. Men væsentligst af alt var
nok dette, at udvalget kun havde to med
lemmer.
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Sønderjyden har underlige vaner Af INGER BJØRN SVENSSON

Sangen om sønderjyden og hans underlige
vaner blev skrevet i 1890’eme af en køben
havnsk bankbestyrer, Svend Kjeldskov, og
den blev første gang offentliggjort i vittig
hedsbladet »Puk« 3.1.1897. Overskriften
»Under Tagdryppet« har relation til melo
dien, der sammen med den muntre og re
spektløse tekst snart gjorde sangen til en af
de mest yndede i Sønderjylland.
Den blev blandt andet sunget ved en ma
skerade i Åbenrå i slutningen af februar, ved
hvilken lejlighed en del af sangene blev no
teret af politiet. Et par tyske deltagere oply
ste i retten, at de havde sunget den, fordi de
troede, sangen var en hån mod Danmark,
andre med den modsatte opfattelse måtte
ligeledes møde for dommeren, og en af disse,
der blev idømt en bøde på tyve mark, er
klærede, at han ikke vidste, at sangen var
ophidsende - der havde jo ikke været be
kendtgjort noget derom.
Forfatteren til den »farlige og ophidsende
sang« kvitterede omgående, og den 9. maj
samme år bragte »Puk« kvitteringen, der
hed: »20 mark i bøde«. De første strofer lød:
Det har atter så nyligen regnet, i den søn
drede del af Dannevang. Denne gang har
som farlig man betegnet en i høj grad uskyl
dig lille sang —. Originalen lød således:

Sønderjyden har underlige Vaner,
han er stiv, han er stædig som en Hund.
Og forgæves den sittliche Germaner
sætter Laas for hans pæredanske Mund.
Lære tysk vil han ej,
og han gør viel Geschrei,
naar en Tysker vil hjælpe ham paa Vej.
Hvorfor vil I doch ikke være glade,
for det tyske det lyder doch saa flot?
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Hvorfor vil I ej sige Apenrade,
Hadersleben, ach ja, du lieber Gott?
Gravenstein, Rothenkrug
bør I tage i Brug,
kun paa dansk maa I tænke - og i Smug.
Sonderburg, Düppel Mühle, Insel Alsen!
Der er wunderschön Klang i disse Ord;
og af Grund til at faa dem galt i Halsen
er der ikke det allermindste Spor.
Flaget sort, rødt og hvidt
bør du hejse lidt tit,
tænk det sorte blot væk,
og det er Dit.

Ich bin ein Preusse - hvilken herrlich Tanke,
jeg med Stolthed min Pikkelhue bær’.
Kan ej det faa Jert Hjerte til at banke?
Er I ikke saa stor en Ehre værd?
»Deutscher Sitte, hohe Wacht«
er for meget det sagt?
Er die ganze Welt ej Deutschland unterlagt?

Syng blot »Schleswig-Holstein
meerumschlungen «.
brug som Valgsprog det beskedne
Gott mit uns«,
»Hoch der Kaiser« lad rulle over Tungen,
tøm for Bismarck Jert Bæger ud til Bunds.
Straks den tyske Gendarm
med sin kraftige Arm
vil Jer trycke til sin zünftige Barm.

Tysken haver sig nydelig forregnet,
han har ganz gewiss gjort Regning ohne Wirt.
Sønderjyden til Tysker er ej egnet,
endnu ej har han Verdenssproget lært.
Sehr famos er hans Svar:
Jeg er dansk, som min Far,
og min Søn bliver, hvad hans Fader var.

Disse frimærkers motiver stammer fra Tønders »3. periode«, hvor forbillederne blev hentet fra
udlandet.
De udsøgte kniplinger findes alle på Kunstindustrimuseet; de er anonyme, det vil sige, de har
ikke navn, og de findes ikke i kniplingshandlernes prøvebøger, men de indeholder alle tre tids
typiske elementer, og de repræsenterer lån fra henholdsvis Sverige, Frankrig og England.

Kniplingefrimærkernes motiver
Af BIRGIT JENSEN

Mag. art. Birgit Jensen, Birkerød, skriver om
samspillet mellem mode og kniplekunst, om
op- og nedgangstider for denne særlige
kunstindustri, der helt var baseret på hjem
mearbejde, og om de vekslende kniplemønstre.
Post- og Telegrafvæsenet udsendte den 13.
november 1980 de første tre frimærker i en
serie frimærker med tønderske kniplinger
som motiv og gjorde hermed opmærksom på
den gamle nationale industri, den tønderske
kniplingeindustri.
Tønderkniplingen har sit navn efter den
vigtigste by i det område, hvor den blev
fremstillet. Kniplingsindustrien havde sit
centrum i området, der ligger i en linie fra
Vesterhavet, syd om Møgeltønder, Tønder,
Hajstrup, nordpå til Hellevad i Åbenrå amt
og mod Magstrup i Haderslev amt, og derpå
nordvest mod Kongeåen. Industrien delte
sig i to forskellige områder, nemlig i den, der

blev drevet i den nordvestlige del af Nord
slesvig, d.v.s. Tønder, Ribe og Løgumkloster
amter, og i den, der blev drevet i den østlige
del af Nordslesvig.
Kniplingerne fra den nordvestlige del af
Nordslesvig anses for at være af bedre kva
litet end kniplingerne fra den østlige del af
området.
Oprindelsen til den tønderske kniplings
industri er uvis. I sidste halvdel af det 16.
århundrede blev trådkniplingen opfundet i
Europa og gjort til en fornem modeartikel.
Muligvis bragte hollænderne kunsten hertil
allerede i slutningen af 1500-årene. Den før
ste sikre oplysning om knipling i Tønder
hidrører fra et brev fra 1595, hvori en sles
vigsk provstefrue, fru Agneta Fabricius, be
der en i Tønder gift datter om de 4 alen
kniplinger, hun har ladet udføre der til en
pris af 7-8 skilling pr. alen. Næste gang
kniplinger omtales i skriftlige kilder er i
Chr. IVs dagbogsoptegnelser fra en rejse i
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Sønderjylland i 1619, hvor kongen under
den 3. september i Valsbøl skriver »indgav
jeg for lærred og kniplinger 889 rdl. til ad
skillige kræmmere«. Aret efter betalte han
en kniplepige i Flensborg 10 rdl. og en i
Fredensborg 28 rdl.1. Af den måde, hvorpå
købet af kniplinger omtales, kan der ikke
være tvivl om, at kniplingsindustrien da var
en etableret husflid i den vestlige del af
Nordslesvig.
På samme tid fremstilledes også kniplin
ger i et af de under Chr. IV oprettede ma
nufakturer, nemlig i Tugt- og Børnehuset i
København. Fra mandtalslister over lem
merne vides, at i 1621 var 46 personer be
skæftiget i kniplestuen, hvor der forefandtes
20 knipleskrin, og at produkterne var af en
sådan kvalitet, at kongen selv aftog dem.
Knipling optrådte således som stordrift i
Børnehuset tidligt i 1600-årene2. Tugt- og
Børnehuset nedlagdes 1649 grundet uren
tabilitet, og der forlyder ikke noget om, at
kniplingsfremstillingen fortsattes i det nye
Børnehus på Christianshavn, der blev opført
1662. Det er derfor rimeligt at gå ud fra, at
kniplingsfremstillingen efter 1649 har været
koncentreret i de førnævnte to områder i
Nordslesvig.
Den tønderske knipling og dens forbille
der har til alle tider været at betragte som
en luksusartikel, og som sådan har den æn
dret udseende i takt med tidens skiftende
moder. Såvel knipletråd som mønstre var
råvarer, som de tønderske kniplingshandlere
købte, fortrinsvis i Holland. Fabrikanterne
fordelte tråd og mønstre til kniplepigeme,
der udførte det krævende arbejde ved knipleskrinet.
De tidligste kniplinger var alle båndknip
linger eller lærredsslagkniplinger efter flam
ske forbilleder, der igen havde deres forbill.S. Schoubye: Kniplings-Industrien på Tøn
der-Egnen. 1968, s. 7.
2. Aksel E. Christensen: Industriens Historie i
Danmark indtil c. 1730. 1975 (1943), s. 184.
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leder i det 16. århundredes italienske knip
ling. De hører til gruppen, som Emil Hann
over i sin bog Tønderske Kniplinger kalder
Tønders 1. periode - de kostbare kniplinger
i Chr. IVs stil, der bl.a. kan ses på Chr. IVs
hue og på hans blodplettede lommetørklæde,
der er indlemmet i samlingerne på Rosen
borg Slot i København.
I slutningen af det 17. århundrede nåede
kniplingsindustrien et anseligt ry, og Tønders
2. periode indledes.
I det følgende århundrede var industrien
i stadig vækst, hvilket ikke mindst skyldtes,
at kniplingen var en meget eftertragtet mo
deartikel. Den strenge barok-stil afløstes af
»det galante århundrede«s - 1700-årenes moder, regencen og rokokoen, der begge
fordrede mængder af kniplinger.
Kniplingerne blev nu tættere i strukturen
og fik lige kanter. Mønsterdelene holdtes
ikke mere sammen med trenser eller fletnin
ger, men der udførtes en netbund af regel
mæssige masker mellem de rankemønstre,
der nu prydede kniplingerne. De flamske
Binche-, Malines- og Valencienneskniplinger dannede nu sammen med de franske Arras-kniplinger forbilleder for de tønderske.
Industrien tog sit stærke opsving i første
halvdel af 1700-årene. I 1717 fandtes alene
i Tønder by 7 kniplingshandlere, og i 1737
hedder det i en indberetning til det i 1735
oprettede Kommercekollegie om erhvervsli
vet i Tønder, at »der findes ingen anden in
dustri i amtet uden kniplingsindustrien, men
denne skal også være i temmelig god til
stand og har vel aldrig været i stærkere flor
end nu, eftersom de i byen Tønder og i am
tet boende kniplingshandlere beskæftige
mange tusinde personer«. Af indberetninger
ne fra de omliggende amter fremgår, at der
også knipledes i Løgumkloster og Åbenrå3.
I 1730-eme var kniplingsfremstillingen af
et sådant omfang, at kniplingen begyndte at
3. Emil Hannover: Tønderske Kniplinger. 1911,
s. 11.

blive en eksportvare, der fra en økonomisk
synsvinkel kom til at spille en stadig større
rolle, selv om den fine tråd måtte købes i
Holland og Belgien. Regeringen overvågede
nøje industrien, og der udstedtes flere for
ordninger til beskyttelse af den. I 1740 ind
førtes f.eks. en forordning om, at kniplepiger
ikke måtte forlade landsdelen, og i 1741 be
stemtes, at enhver, der ville handle med
kniplinger, skulle aflægge ed på ikke at ville
forlede nogen kniplepige til udvandring.
At der var tale om en betydelig industri
viser tallene fra Kommercekollegiets stati
stik. I 1772 udførtes til Danmark og Norge
kniplinger til en værdi af 25.278 rdl., og til
det øvrige udland for 33.068 rdl. Kniplingshandlernes antal anslås til godt 200 omkring
1790, og omkring 16.000 piger var beskæf
tiget ved knipleskrinet4.
Nedgangstiden for kniplingsindustrien
kom med 1800-årene. Der nævnes forskel
lige årsager hertil i litteraturen. Den mindre
fantasifulde empiremode, der afløste roko
koen, var en af dem. En anden var den i
1809 gjorte opfindelse af en maskine, der
kunne fremstille tyil.
Omkring 1825 kom en forbigående op
blomstring for kniplingsindustrien, da de
danske almuekvinder tog de riges mode hovedlinet - op. Men det ændrede publikum
betød andre priser, og storhedstiden var for
bi. I 1847 var der kun 5 privilegerede knip
lingshandlere i hele området, nemlig Johan
Hanquist i Tønder, M. Madsen i Møgeltøn
der, Mathias Winther og Jens Wulff i Brede
samt L. P. C. Hanquist i Løgumkloster5. De
beskæftigede i alt ca. 1.300 piger ved knip
leskrinet. Kniplingen afsattes nu for største
delen i Danmark.
Med 1800-årene gik kniplingen ind i sin
3. periode, hvor forbillederne hentedes i den
franske Lille-knipling, men hvor også såvel
den engelske Honiton-knipling som den
4. S. Schoubye, 1968, s. 18.
5. S. Schoubye, 1968, s. 31.

svenske Vadstena-knipling spillede en rolle
som forbilleder.
Kniplingerne skulle nu være bredere end
nogensinde og til overkommelig pris. Det
kunne kun lade sig gøre ved en simplifice
ring og en fri sammensætning af de mønstre,
som egnede sig til forenkling. De færdige
mønstre, som pigerne tidligere havde fået
forelagt, blev sikkert nu oftere og oftere
sammensat af pigerne selv. Det er i indu
striens 3. periode, vi får de pragtfulde kend
te, navngivne motiver som Rosen, Jordbær
ret, Hvidtjørnen og Egebladet, og de mere
beskedne som Marens Hægte og Bothilde.
Det er denne Tønders 3. periode, de på
frimærkerne gengivne kniplinger stammer
fra. De findes alle i Kunstindustrimuseet i
København, hvortil de indkom i forbindelse
med udstillingen Tønderske Kniplinger i
1908. De repræsenterer de mere beskedne
og anonyme kniplinger fra perioden, som
fandt anvendelse som forkant på de brede
hånd- og maskinkniplede korsklæder og ho
vedlin, på huer og kapper, manchetter og
kraver.
Ingen af de gengivne kniplinger forekom
mer i de kniplingshandler-prøvebøger, som
findes på Kunstindustrimuseet og på Natio
nalmuseets 3. afdeling, men rent typologisk
svarer de til de kniplingsprøver, der er ind
sat i bøgerne. De indeholder alle de elemen
ter, som er så typiske for perioden: tyllsgrund, rosengrund, galslag, lærredsslags-figurer, konturtråd og picot’er langs den tun
gede kant.
Frimærket til værdi 1 kr. 30 øre er en
typisk tøndersk knipling efter Lille-forbillede. Dens motivs form må nærmest beteg
nes som rundt og venligt. Der er ingen stren
ge linier i den. Anderledes er det med fri
mærket til 1 kr. 10 øre. Også her har Lille
kniplingen dannet forbillede, hvilket tyde
ligst ses på den del af kniplingen nærmest
den tungede kant. Motivet nærmest den lige
kant er mere stramt i tegningen. De fire af
konturtråd indrammede rosengrund-huller
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og »viften« mellem dem, som er dannet ved
at lægge konturtråden ned i tyilsgrunden,
peger på Vadstena-kniplingen som forbille
de. Her er altså tale om kombinationen
Lille-Vadstena som forbillede.
Kniplingen på 1 kr. 30 øres-frimærket er
gengivet i Emil Hannovers tidligere nævnte
bog side 79 nederst, hvor den ses syet til en
meget bred knipling med lige kanter.
På 2 kroners-frimærket gengives en typisk
tønderknipling efter engelske forbilleder. I
Hannovers bog ses side 79 en knipling, som
næsten må betragtes som direkte forbillede
for den del af frimærkets knipling med de
æggeformede figurer langs tungekanten.
Øverste del af det på engelske kniplinger for
holdsvis store stykke tylisgrund med spredte
galslag har så her, som et tøndersk indslag,
fået et ikke-stramt rankemønster i lærreds
slag, indrammet af konturtråd.
Måske er det muligt at komme sidstnævn
te knipling på lidt nærmere hold. Den type
knipling findes nemlig i stort antal i knip
lingshandler Mathias Winthers efterladte
prøvebog, der ejes af Kunstindustrimuseet.
Og - hvad der er mere vigtigt - Ebba Busch
skrev for nogle år siden en artikel om den
kvindelige kniplingsforlægger Anna Botilla
Winther Boesen, g.m. kniplingshandler Ma
thias Winther6. I artiklen peges på Anna
6. Ebba Busch: En kvindelig kniplingsforlægger.i: Folkeminder, 15. hæfte 1971.

Botilla Winther Boesens evner som knip
lingsforlægger, det vil sige som en person,
der kunne frembringe egne mønstre, og på
at det især var engelske kniplinger, der tjente
som forbilleder for hendes mønstre.
Anna Botilla blev enke efter Mathias Win
ther i 1847. Tolv år efter giftede hun sig med
en 64-årig enkemand, Hans Boesen fra Nr.
Vollum. Hun var da selv 42 år gammel. Da
hun senere blev enke igen, flyttede hun til
København, hvor hun døde 88 år gammel i
1906. I sine sidste leveår solgte hun en del
af sine kniplinger. Størstedelen af de knip
linger efter engelske forbilleder, der er gen
givet i Emil Hannovers bog, stammer da og
så fra fru Anna Botilla Boesen. Det må for
modes, at Kunstindustrimuseet har aftaget
kniplinger fra hende. Det vides, at hun solgte
en del kniplinger til Sarah Rasmussen, som
hjalp Emil Hannover i forbindelse med ud
stillingen om de tønderske kniplinger7, den
udstilling, der var anledning til, at bl.a. de 3
på frimærkerne gengivne kniplinger blev ind
lemmet i museets samlinger.
Er den knipling, der pryder 2 kroners-fri
mærket, komponeret af Anna Botilla Win
ther Boesen? Noget sikkert kan selvfølgelig
ikke siges herom, men muligheden synes at
være til stede.

7. Ebba Busch, 1971, s. 98.

Den store EGNSVANDRING
d. 12. og 13. september 1981 til Ærø
Afgang fra Mommark kl. 9. På Ærø beses det gamle voldsted ved Søbygård og Bregninge
kirke. Derefter er der middag på »Ærøhus«. Forfatteren og lokalhistorikeren Tove Kjærboe
holder efter middagen foredrag og er guide på den følgende byvandring i Ærøskøbing.
Turen afsluttes i Marstal.
Der er afgang fra Ærø kl. 17, og kl. 18 er man tilbage i Mommark.
Pris for bus til Mommark, færge, foredrag, omvisning og middag er 145- kroner.
Historisk Samfunds kontor giver alle nærmere oplysninger. Adresse: Haderslevvej 45,
6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83 kl. 9-16.
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Vejledning i ejendomsundersøgelser
i de kongeriske enklaver
Af VIBEKE HARSBERG

Da det system, hvorefter ejendomsprotokol
lerne i de kongerigske enklaver blev ført
frem til indførelsen af de tyske grundbøger,
adskiller sig fra forholdene i hertugdømmer
ne i almindelighed, har cand. mag. Vibeke
Harsberg, Brabrand, forsøgt at udarbejde en
systematisk oversigt over, hvordan man re
konstruerer ejerlister m.m. i de kongerigske
enklaver.

Tingbøger

Når man skal rekonstruere ejerlisten for en
ejendom, vil det være en fordel at gå ud fra
husets nuværende matrikel/artikel nummer
og ejerlavsbetegnelse.
Dette matrikelnummer slås op i tingbogen,
der opbevares ved dommerembedet (tinglys
ningskontoret).
Tingbøgeme blev i 1926 indført ved un
derretterne; heri har hver særskilt matriku
leret ejendom et blad, hvor der er opført
ejere, tinglæst gæld og servitutter på ejen
dommen. På det pågældende tingbogsblad
er der endvidere en tilbagevisning til bindog blad-nummer i den foregående grundbog.
I Sønderjylland afløste tingbøgeme de ty
ske grundbøger og -akter.
Grundbøger og grundakter

Det tyske grundbogssystem blev indført ved
lov af 1873, men det blev først efterhånden
gennemført i de enkelte retskredse - de fle
ste steder i årene o. 1883.
Grundbøgerne med de tilhørende grund
akter opbevares på landsarkivet i Åbenrå i
amtsretsarkiverne.
I grundbogen har hver særskilt matrikule

ret ejendom sit bladnummer, og der slås op
i det bind og på det blad/den side, der er
henvist til i tingbogen. Oplysningerne er af
samme type som i tingbogen, og ejendom
men kan her følges tilbage til o. 1870.
I grundbogen er der for hver enkelt ejen
dom først en afdeling angående selve de
jordstykker, ejendommen omfatter, med
tidspunkt for køb og salg, dernæst en afde
ling med adkomster (skøder) efterfulgt af en
afdeling med tinglyste panteobligationer og
afsluttet med en afdeling med tinglyste ser
vitutter på ejendommen (herunder aftægts
kontrakter).
Til hver ejendom hører der en grundakt,
hvor der er kopier af de dokumenter, der
vedrører ejendommen. Her findes også en
tilbagevisning til bind- og blad-nummer i det
foregående realregister med tilhørende skø
de- og panteprotokoller.
Grundbøgerne afløste de realregistre med
tilhørende skøde- og panteprotokoller, der
indtil da var ført i de kongerigske enklaver
efter kongerigsk model.
Realregistre og skøde- og
panteprotokoller

De ældste, særskilte skøde- og panteproto
koller stammer fra 1600-tallet. Inden denne
opdeling blev alle skøder, panteobligationer
m.m ført i tingbøgeme (fra 1700-tallet: justitsprotokollen).
I skøde- og panteprotokolleme indføres
afskrifter af skøder, panteobligationer o.lign.
Realregistre blev ved en forordning af
28.2.1845 indført for hele kongeriget, men
kan visse steder findes fra o. 1800. I real
registeret har hver selvstændig ejendom en
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side, hvor der optegnes ejere, tinglyste panteobligationer og servitutter. Herfra er der
henvisninger til skøde- og panteprotokollen,
hvori de fuldstændige dokumenter findes i
afskrift.
Realregistre og skøde- og panteprotokoller opbevares på landsarkivet i Åbenrå i retsbetj entearki verne.
I realregistrene findes ikke altid alle inde
havere af en ejendom, idet det skete, at en
person overtog en ejendom uden at få ting
lyst sin adkomst. Det kunne f.eks. være til
fældet, hvis en person gradvis overtog drif
ten af forældrenes gård, for så helt at over
tage den efter forældrenes død. Her kan fæ
stebreve ofte supplere ejerrækken, hvis ejen
dommen har været fæstet under et gods.
I skøderne kan man undertiden finde af
tægtskontrakter eller fledføringskontrakter,
hvor køberen påtager sig visse forpligtelser
over for sælgeren. Her kan der blandt andet
være oplysninger om husets indretning, hvis
det f.eks. aftales, hvilke rum sælgeren skal
have stillet til disposition.
Jordebøger
Ud over i disse kilder er der mulighed for
at følge en ejendom i godsernes jordebøger,
hvis den pågældende ejendom har hørt un

der et gods.
En jordebog er en fortegnelse over den
jord, der hører til et gods, med angivelse af,
hvem der har fæstet hvor meget, og hvad der
skal svares i landgilde heraf.
Da jordebogsnumrene skifter i tidens løb,
kan det dog være forbundet med visse van
skeligheder at følge en ejendom tilbage. Man
får her kun oplysning om tidspunktet for fæ
stets indgåelse, men intet om selve ejerskif
tet i de tilfælde, hvor fæsteren selv ejede
bygningerne.
Det er meget sporadiske oplysninger, man
kan finde for tidligere perioder, men der er
dog visse muligheder - især i brandforsik
ringsmaterialet. Man skal her være opmærk
som på, at de kongerigske enklaver sorterede
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under den nærmeste kongerigske branddi
rektør.
Den almindelige brandforsikring
for landbygninger

Der var ved anordning af 29.2.1792 blevet
anordnet særlige brandforsikringer for by
og for land, og i 1800 (forordning af 26.3.)
blev det påbudt, at der i hvert amt skulle an
sættes en branddirektør.
Hver ejendom har et brandforsikringsnummer og er indført i en brandforsikrings
protokol, hvor ejerens navn og en kort be
skrivelse af huset og dets forsikringsværdi
er nævnt. Man finder frem til det pågælden
de hus ud fra ejernes navne.
I brandforsikringsprotokollen er der en
henvisning til brandtaksationsprotokollen,
hvor der er en mere udførlig beskrivelse af
huset.
Brandforsikringsmaterialet før tysk tid
skal generelt søges på landsarkivet i Åbenrå.
Dog findes f.eks. brandtaksationsprotokollen
1857-1864 for Ribe branddirektorat (med
kongerigske enklaver) på landsarkivet i Vi
borg (arkivnummer B 521 D).
Den tidligste brandtaksation oplyser kun
om husets placering i forhold til verdens
hjørnerne, antal fag, bygningsmateriale
(grundmur/bindingsværk) samt anvendelse.
Der blev kun foretaget nytakseringer, når
der blev foretaget ændringer ved husene.
Målangivelseme kan undertiden variere
alen, hvilket må tilskrives en lidt
unøjagtig opmåling, eller at huset eventuelt
ikke har været lige bredt alle steder.
Da brandtaksationerne i denne periode er
ret summariske, er det relativt begrænset,
hvor mange oplysninger der kan hentes fra
dem.
Oplysninger om husene og deres indret
ning kan undertiden findes i skøder og af
tægtskontrakter. Desuden er der i amtsfor
standerarkivet fra perioden o. 1900 nogle
grundplaner af huse, der skulle nyopføres
eller ombygges.

Frimenighedskirken i Bovlund.

Frimenighedspræsten i Bovlund
Af TROELS REFSLUND POULSEN

Ved Valg- og Frimenighedernes årsmøde i
Bovlund i hundredeåret for frimenighedens
oprettelse 30. 6.1879 blev gårdejer Troels
Refslund Poulsen, Bovlund, opfordret til at
holde talen, og han fortalte da om frimenig
hedens første præst, L. B. Poulsen, der var
hans farfar.

Pastor Bønløkke har bedt mig give et bidrag
ved Bovlund Frimenigheds 100-års jubi
læum. Pastor Bønløkke har i jubilæumsskrif
tet skrevet godt og fyldestgørende om Fri
menighedens fortid, forudsætninger og til
blivelse og dens første præst L. B. Poulsen,
der var min farfar. Mit indlæg bliver nær
mest nogle supplerende bemærkninger, og
det bliver mest anekdoter, som jeg husker
eller har fået fortalt.
L. B. Poulsen, der er født på en aftægt i

Hundebøl, kom tidligt ud at tjene, og for at
hævde sig rundt i karlekamrene, hvor der
spilledes kort, bandede han og brugte store
ord som de andre karle.
Engang kom han til at tjene sammen med
en ung mand, der var anderledes. Han hørte
til Indre Mission, og han bad hver dag sin
aftenbøn på knæ, før han gik i seng. Selv
om den unge mand ikke ligefrem blev Poul
sens forbillede, talte hans opførsel dog til
farfars samvittighed - han kunne jo måske
en dag kræves til regnskab for sin levevis,
og han besluttede sig efterhånden til at gå
fra landbruget.
Min far har skrevet om dette i sin bog
»Person og Folkelivsskildringer fra Nord
slesvig« følgende: Der var på det tidspunkt
for en ung mand, der var uformuende og
ville fremad, kun én løsning, og det var at
239

gå seminarievejen. Poulsen havde valget:
enten Jelling Seminarium eller Tønder. Jel
ling var for ham for grundtvigsk og moder
ne, så han valgte Tønder, men her mødte
han gennem lærer Cornelius Appel det
grundtvigske syn, som han kom til at holde
af og for ham blev det eneste rigtige.
L. B. Poulsen var lærer i Rangstrup, da
krigen i 1864 brød ud, og han fik skrupler
over ikke at være mellem de 30.000 unge
danske mænd, der nu lå vel Dannevirke og
skulle forsvare vort land. Han skrev til en
ven: »Jeg kan ikke blive - jeg har ingen ro
- jeg må med de andre til lejren«. Han
meldte sig frivilligt, og nåede at være med
til at forsvare Dybbøl. Poulsen var mellem
de sidste, der forlod Brohovedskansen (jord
volden som man nu passerer, før man kører
over broen til Sønderborg og Als). Ponton
broen, som de danske soldater svingede bort
for at preusserne ikke skulle følge efter, lå
lidt sydligere.
Fra lazarettet har Poulsen senere kritise
ret det danske forsvar af AIs, der efter hans
mening var for slapt. Han har ligeledes kri
tiseret den danske regering, der på Londonkonferencen i 1864 ikke gik med på delings
tanken af Slesvig, der allerede dengang var
på tale, men blev afslået.
Stilfærdig, men snarrådig
L. B. Poulsen var efterhånden en kendt
mand, og der blev sendt bud efter ham fra
mange kredse i landet, både på Sundeved
og på vestkysten, og han foretog de mange
ture med hestevogn. Han ville gerne have en
med sig, og min far har ofte som lille dreng
ledsaget ham, lunt pakket ind under forlæ
deret og med fødderne nede i en varm fod
pose. Der var dårlige veje, og når Poulsen
skulle helt ud til kredsen i Mjolden, sendte
de en mand imod ham til Ottersbøl; herfra
fulgte han med vognen tilbage resten af
vejen, for at støtte køretøjet, så det ikke
skulle vælte, når de kørte ad den hullede
vej.
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Far var med i stuen og gjorde sine iagtta
gelser under gudstjenesten; han fortalte en
gang én af disse iagttagelser, og den fortje
ner næsten at nævnes her, da den viser, at
præsten, der nok havde ord for at være stil
færdig, alligevel ikke var til at løbe om hjør
ner med:
»Da gudstjenesten var slut, takkede ord
føreren Poulsen, fordi han havde forrettet
andagten på så god en måde, og der blev
indsamlet lidt penge, så Poulsen kunne få
sine udgifter dækkede. Engang var der kom
met en opfordring fra Mjoldenkredsen om at
give en gave til et velgørende formål. En
mand af forsamlingen sagde så: »Jah! - vi
har jo li’gh samlet ind te’ Poulsen - dem ka’
vi da gi’!« Poulsen så på manden og sagde
så: »Ja - det er jeg villig til, men da de pen
ge er tænkt som min indtægt, vil jeg give
dem til indsamlingen, men på den betingelse,
at du giver et beløb af samme størrelse som
den, der er indsamlet til mig«. Manden slog
bak og blev tavs«.
L. B. Poulsen giftede sig med Kjestine
Refslund, en søster til Bunde Refslund d.y.
i 1866, og han blev en god familiefar for de
tre børn, der holdt meget af ham. De var
hver for sig lidt ængstelige for, hvordan de
res far skulle komme fra det, når han skulle
tale offentligt, undtagen når de havde bømefødselsdagsgilde. Da kunne han skæmte og
sige: »Velkommen I Bjerreunger, I Vellerupunger og I Bålstedunger«. Der blev selv
følgelig lét og diskuteret mellem de små,
hvad for en slags unger de hørte til.
I farfars opdragelsesmetode var der en
gang en lille fejl, som i dag ville have oprørt
en psykolog: min far havde været uartig, og
som straf blev han sat ud i det gammeldags
tørvesmuldskloset, som havde udgang di
rekte til gårdspladsen, og slåen blev sat for.
Møblementet i klosettet var det sædvanlige
for den slags opholdsrum, ingen luksus, kun
bræt med spand under og så en beholder
med tørvesmuld (til usynliggørelse af éns
funktioner). Imidlertid havde man glemt ar-

Foto af frimenighedspræst L. B. Poul
sen, Bovlund, med datteren Margre
the, g. Ravn (t.v.) og datterdatteren
Ellen Kirstine Ravn, g. Ladegård.

restanten, og det blev først opdaget, at dren
gen savnedes, da de travle familiemedlem
mer satte sig til aftensbordet. Den dreng, der
blev lukket ud, har sikkert båret en martyr
mine, der krævede oprejsning. Far har se
nere fortalt, at han havde haft nogle herlige
timer på klosettet med at tegne og forme i
tørvestrøelsen, mens han godtede sig over,
at hele husstanden havde glemt ham.
Kirken blev bygget i 1896, men tyskerne
holdt den lukket i fire år. Efter at den var
blevet taget i brug i året 1900, har rigsdags
mand i Berlin H. P. Hanssen skrevet føl
gende brev til Poulsen:

Åbenrå, d. 17. Maj 1900
Kære Poulsen!
Jeg tror, at den fremgangsmåde, Du har
tænkt Dig m.h.t. kirkens brug, er fuldstæn
dig rigtig. Det er bedst at tage den i brug i al
stilhed, fordi det dog er hovedsagen nu at
fastholde, hvad der i denne henseende er
vundet og så i fred og stilhed bygge videre
på denne grund. - Det lader til, at regerin
gen lader blæse til retræte på hele linjen,
hvad kirkerne angår, og der vil derfor næppe
være noget til hinder for, at kirkerne tages i
brug snart. Skulle amtsforstanderen efter at
have indhentet Mauves mening nægte at til
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lade kirkens åbning, så skriv under vedføjel
se af jeres forespørgsel og hans svar straks
til overforvaltningsretten med bøn om den
skriftlige dom.
Jeg tror ikke, at I vil få noget ud af at
rejse en sag angående erstatning imod landråden. En embedsmand er nemlig kun for
pligtet til at yde erstatning, når han handler
imod bedre vidende. En sådan sag ville der
for kun volde Jer ulejlighed og tidsspilde,
samt udadtil gøre indtryk af et nederlag.
Jeg tror derfor, at I gør klogest i at afse
derfra, så meget mere som landråden vil
kunne skyde sig ind under regeringen i Sles
vig, denne atter under ministeriet.
Vi skal se, om vi kan finde notitsen an
gående klokkeringningen i avisen og i så
fald med det første give Dig nærmere med
delelse.
Svendsen er i dag blevet idømt tre måne
ders fængsel i Flensborg efter en meget be
væget retsforhandling. Jeg tror, at der derved
er ført et alvorligt og føleligt slag imod de
politiserende embedsmænd.
Med venlig hilsen Din heng. H. P. Hanssen.
Frimenighedsbevægelsen i Sønderjylland har
fra første færd været en torn i øjet på ty
skerne, og bevægelsen blev bekæmpet, hvor
det kunne lade sig gøre. Enhver forsamling
skulle anmeldes til amtsforstanderen senest
24 timer før afholdelsen. Poulsen havde en
gang bedt amtsforstander Winter von Ad
lersflügel i Skærbæk om lov til at holde
møde et sted i vesteregnen. Brevet kom til
bage med følgende svar på tysk: »Tilbage
med den besked, at jeg ikke giver lov til her
at afholde gudstjenestelige forsamlinger,
fordi en trang til det ikke foreligger.
De er, som jeg har udfundet, sektprædi
kant for grundtvigianerne. Disse sekter af
holder her i Skærbæk og i Vodder tilstræk
kelige andagter, så en forøgelse deraf ikke
er nødvendig.
I øvrigt består landskirken her, så en ud
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videlse af de eksisterende sekter er fuldstæn
dig formålsløs«.
Og så slutter brevet: »Im Übertretungsfall
werde ich Ihre Festnahme und Bestrafung
vielmehr herbeiführen».
Winter von Adlersflügels svar til pastor
Poulsen står for øvrigt gengivet i Thade Pe
tersens bog »De sønderjydske Frimenighe
ders Historie«.
I Tøminglens Provstis dokumenter, som
ligger på Landsarkivet, findes der fra året
1883-84 en tysk fortegnelse, som på omsla
get bærer titlen »Sectenwesen«. Her er samt
lige i Tøminglens Provsti værende sekter op
ført med antal medlemmer kolonnevis regi
streret med tysk nøjagtighed. Til venstre er
først en rubrik, hvor der i skemaets hoved
står »Name der Kirchengemeinde«, altså
navnet på kirkesognet. Så er der 5 sekter
opført på række: Nr. 1. Irwingianer, 2. Babtister, 3. Methodister, 4. Gundtvigianere, 5.
Bornholmere.
Udfor Agerskov sogn, som vi tilhører, er
sektmedlemmerne tyndt såede, udfor rubrik
kerne står der enten »keine«, eller der er
anført et par stykker, undtagen under
»Grundtvigianer«, her er tallet 47 og i pa
rentes (56), et flot tal at fremvise for egnen
her, men vist til ærgrelse for konsistoriet i
Kiel.
Et andet sted står der ved begravelse af
en mand, der er udtrådt af landskirken og
sandsynligvis har sluttet sig til en frimenig
hed: »Glockenleuten verweigert«.
Genforeningen i 1920 kom for os alle
som en stor lindring og befrielse. For den
gamle præst er det rigtigt, som Asger Høj
mark og Uffe Hansen skriver: »Han nåede
lige at se Genforeningens morgengry, men
ikke at opleve dagen«.
Bovlund Frimenighed har i sit 100-årige
liv haft mange trængsler, men den er kom
met velbeholden igennem dem. Vi vil gerne
sige tak til alle jer, der er kommet fra nær
og fjern og været med til at gøre dagen fest
lig for vor Frimenighed.

Skålsten fra stranden.

Skålsten i Varnæs og Felsted sogne
Af PETER PETERSEN

Man kan godt være heldig og finde en skål
sten på en mark, i en skov eller ved stran
den, siger overlærer Peter Petersen, Ny
Skovbøl. Men man skal stå tidlig op eller gå
tur ved solnedgangstid, for det er de lange
skygger, der afslører gruberne i stenene.

Når solen om morgenen eller aftenen står
lavt på himmelen, og skyggerne bliver lange,
kan man ofte se en mængde linjer, gruber og
figurer på sten, som solens stråler rammer.
Ved almindeligt dagslys er disse mærker kun
lidt synlige, især fordi de ofte er bevoksede
med lav i mange nuancer i grå, brune og gule
farver. De fleste af disse tegn er naturens
værk, frembragt ved stenenes skuringer i isbræerne eller ved forvitring og frostspræng
ninger. Plovjern og andre markredskaber
kan også frembringe streger og gruber i ste
nene.

Men en sjælden gang finder man sten,
hvis tegninger er indhugget af oldtidens
mennesker. Tegnene kaldes helleristninger,
fordi de er indhugget eller ristet i heller,
det vil sige jævne klippeflader eller flade
sten.
Man kender i Danmark helleristninger på
Bornholms faste klippeflader, og omkring
500 findes andre steder i landet på istidens
vandreblokke eller på mindre sten. På Born
holms faste klipper og større sten findes de
pragtfuldeste helleristninger: hjulkors, skibe,
fod- eller håndaftryk og skåltegn. I det øv
rige Danmark findes helleristninger på mindre sten mest som skåltegn, enkeltvis eller i
grupper. Vi har helleristninger, som er fra
stenalderens slutning, men de fleste er fra
bronzealderen, fra ca. 1500 til ca. 400 før
Kr. Helleristningerne har sikkert haft en re
ligiøs betydning, men vi ved ikke hvilken,
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selv om mange formodninger er fremsat.
Ofte findes helleristninger på oldtidens store
stendysser, og de kan have tilknytning til en
offerhøj, hvilket kan konstateres ved fundne
offergaver. Skålgruberne er antagelig af
bronzealderens folk blevet benyttet til of
ringer, frugtbarhedsofre og lignende.

Var gruberne til offergaver?
I nogle egne i Sverige har man helt op til

vor tid ved særlige højtideligheder lagt små
offergaver i gruberne på skålsten, f. eks.
småmønter, små dukker, knappenåle, fedt
og lignende ting. I Danmark har man sikkert
haft lignende skikke. H. F. Feilberg skriver
i »Dansk Bondeliv«, at beboerne i Thisted,
unge og gamle, høje og lave, i umindelige
tider havde mødt hinanden ved en kæmpe
høj første påskedags eftermiddag. Denne
kæmpehøj, som kaldtes »Langdos«, var ca.
200 skridt lang. Alle ofrede en knappenål til
»Langdosmanden« eller kæmpen, som men
tes at ligge begravet der. Offeret blev kastet
ned i en fordybning i venstre hjørne af højen.
Denne fordybning var altid fuld af vand og
mudder.
Efter ofringen tilbragtes tiden med lang
bold, »so i hul« og andre lege. Feilberg skri
ver: »Legene fandt endnu sted i 1861, of
ringen af knappenåle er ophørt.«
Da de fleste danske helleristninger er ri
stede på mindre stenblokke, er de ofte ført
til museerne på deres hjemegn. Men man
kan stadig være så heldig at finde skålsten
på marker, i skov og krat eller ved stran
dene.

En skålsten, der »ville« ses
I tilgift til nydelsen af naturen ved Åbenrå
Fjord en meget tidlig majmorgen i 1979 op
dagede vi en særdeles smuk og velbevaret
skålsten på stranden mellem Varnæs Vig og

Dyrbæk.
Det var de lange skygger, der fremkom,
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fordi solstrålerne faldt så skråt, der åben
barede gruberne i stenen. Om det var Svend
Agertoft, Ib Andersen eller mig, der først så
stenen, husker ingen af os, så betagede blev
vi af fundet.
Stenen stod neden for lerskrænten. Oven
over er en mark, som tilhører gårdejer Ju
lius Nissen. Stenen var rimeligvis skredet fri
af lerskrænten i forbindelse med de store
ødelæggelser af hele kystpartiet ved Åbenrå
Fjord, som den voldsomme nytårsstorm
1978-79 havde forårsaget. Ingen af os havde
set stenen før, skønt vi har færdedes der
langs stranden hundredevis af gange i mange
år.
Stenen stod mellem mange andre alminde
lige strandsten, men morgensolens klare strå
ler faldt skarpt og fremhævede skålstenens
farvetone, så det næsten var, som stenen
»ville ses« efter de mange hundrede års
glemsel.
Den er af en rødlig sandstensart og stod
delvis begravet i forstrandens jord. Dens
synlige del var ca. 90 cm høj, 70 cm bred
og 50 cm på den smalleste led. På den pæ
neste flade har den en del fordybninger, som
tydeligt er formet af menneskehånd. Hvert
hul er fint forarbejdet, ca. 6 cm i diameter
og ca. 4 cm dybt. Hullerne er cirkelrunde,
deres sider og bunde er glatte, næsten som
slebne. Stenen er ikke af særlig holdbart ma
teriale, forskellige ca. 2 mm tynde lag er
flere steder afskallede på sidefladerne.
Fra Varnæs sogn kendes en skålsten. Den
har stået ved indgangen til Tykskov, ved går
den »Snedled«, men den er for en del år si
den flyttet op til Varnæs by.
Den nyopdagede skålsten var så velformet
og velbevaret, at det var klart for os, at også
den skulle have en sikker og god placering
for fremtiden. Ved stranden ville den blive
ødelagt. Isskruninger, frostsprængninger el
ler simpelthen bølgeskvulp ville få den til at
smuldre. Vi blev hurtigt enige om, at den
burde flyttes til Varnæs.
I Varnæs er der en lille plads i bymidten,

hvor der står en genforeningssten og en min
desten for udskiftningen af bondejorden i
Vamæs i 1711. På denne plads er skålstenen
fra Tykskov ligeledes anbragt, og der blev
også »vor skålsten« stillet hen den 4. novem
ber 1980.
Fundet og omtalen af den nye skålsten
bevirkede, at egnens beboere talte om skål
sten, og det viste sig, at der tidligere var
fundet en lille skålsten på gården »Grav« i
Vamæs. Den befinder sig hos gårdejer Jes
Bladt, Nybøl sogn. Jeg kørte hen til Jes
Bladt. Han er meget interesseret i oldsager
og ville gerne vise mig skålstenen. Den er af
den type, som P. V. Glob kalder »Lomme
skålsten«. De er som regel på størrelse med
en knyttet hånd, og man har fundet dem med
fra en til elleve skåle. For at kunne regnes
som skålsten skal stenens fordybninger være
jævnt afrundede i bunden, som en skål, og
de skal være af samme form som på de stør
re stenblokke. Skålstenen fra »Grav« havde
disse kendetegn, og den havde to skåle. Jes
Bladt oplyste, at der var fundet endnu en
lommeskålsten på »Grav«. Den havde hans
svoger, Holger Lauritzen, Varnæs.
Jeg besøgte derefter Holger Lauritzen, og
han viste mig stenen, som var lidt mindre
end Jes Bladts, men ikke desto mindre hav
de den seks skålfordybninger, deraf to i den
ene endeflade, netop som en afbildning, s.
127 i P. V. Glob: Helleristninger i Danmark,
viser.
Men dermed var det ikke slut med skål
sten på egnen.
Den sprængte gravhøj
I gårdejer Asmus Bundes skov, der ligger
vest for Dyrbæk og ud mod strandklinten,
findes resterne af en kæmpehøj, ca. tyve me
ter fra den efter nytårsstormen 1978-79
stærkt skridende lerklint. Afdøde gårdejer
Henning Jørgensen, Ny Skovbøl, har fortalt
mig, at under krigen 1864 havde østrigske
soldater søgt efter gravguld i højen. De hav
de ikke gidet grave og havde derfor anbragt

Bortsprængt gravhøj med skålsten.

en ladning krudt under højen og sprængt den
i luften. Om de havde fundet guld, vidste
Henning Jørgensen ikke. Henning Jørgen
sen synes at være den eneste, der både vid
ste, at de spredte store sten havde været en
gravhøj, og at den var blevet sprængt.
Soldaterne har åbenbart været gravrøvere.
Den store langdysse, »Kæmpestenen«, i Var
næs Tykskov, som regnes for et af Sønder
jyllands smukkeste stenalderminder, ville de
også plyndre, dog ikke ved sprængning. De
lavede et hejseapparat og løftede den store
dæksten af. Men de blev skuffede - grav
kammeret var tomt, fordi nogle omstrej
fende tiggere eller sigøjnere i ældre tid havde
holdt til der, og de havde ryddet gravkam
meret for alt indhold. Ved restaurering for
nogle år siden blev dækstenen sat på plads.
Tre andre gravhøje i skoven er udgravede i
toppen, muligvis også i 1864 af fjendtlige
soldater.
Museumsinspektør Steen Wulff Andersen,
Haderslev, var ude at se på skålstenen fra
stranden. Jeg omtalte over for ham den
sprængte gravhøj, hvis eksistens han ikke
kendte, da den ikke er afsat på »Vore For
tidsminder - Arkæologisk Kort«. Jeg lovede
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at afmærke den på et målebordsblad, og der
for stedfæstede jeg gravhøjen nøje og under
søgte stenene, både de sten, der var sprængt
i stykker, og de hele sten. Stenene, 12-14
synlige, ligger spredt omkring det hul, der er
frembragt af sprængningen, der har været så
voldsom, at en meget stor sten er flækket i
tre dele.
Ved at skrabe lav og mos væk opdagede
jeg, at den ene sten var en skålsten. Den
har en meget fint formet fordybning, som ty
deligt viser en ægte skålsten. Desuden har
samme sten et delvist ødelagt skåltegn, ca.
to cm i tværmål og ca. en cm dyb.
Jeg undersøgte så godt som muligt de an
dre sten uden at vende dem, men jeg fandt
ikke flere skålsten der.
En redningsaktion
Men en dag, da jeg gik langs skrænten
foroven, hvor den er skredet ud som en stor
»lertunge« helt oppe fra skovkanten, så jeg
en sten, som lå så langt ude på skræntens
kant, at den var lige ved at skride med i ler
pløret. Jeg ville se stenens bagside, og da

jeg vendte den, vippede den ned, men jeg
havde set et velformet hul - stenen var en
skålsten.
Stenen trillede ned ad den høje skrænt.
Heldigvis havde frosten gjort lerudskridnin
gen så hård, at stenen ikke straks blev hæn
gende i pløret, men fortsatte nedad. Helt ned
på stranden nåede den dog ikke. Den stand
sede en halv snes meter over klintens fod,
hvor den borede sig ned i lerpløret. Fik den
lov at ligge der, ville den sikkert hurtigt for
svinde i leret, så jeg fik travlt, løb ned til
Dyrbæk og tilbage langs stranden og klatre
de op på klinten for at lokalisere stenen. Det
blev en vanskelig klatretur på den våde,
halvfrosne lerklint, men jeg fandt stenen og
fik den med meget besvær fri fra pløret og
ned på stranden.
Fordi skålhullet var næsten ude i det ene
hjørne af stenen, var jeg bange for, at bølge
slaget ved højvande ville slå den itu mod de
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andre sten. Derfor transporterede jeg den,
med endnu større besvær, i trillebør hjem til
mit hus.
Denne skålsten har rimeligvis hørt til i
den bortsprængte gravhøj. Er dette tilfældet,
må den være flyttet ved menneskehjælp, da
den lå ca. 300 m fra gravhøjen.
Den har måske været brugt i forbindelse
med et hus, som har ligget tæt ved dens fin
dested. Egnens befolkning ved, at der har
ligget et hus der. Det blev nedbrudt, da den
høje lerskrænt efter stormfloden 1872 kom
for tæt på.
Jeg undersøgte målebordsbladene på ma
trikelkontoret i Åbenrå, og det viste sig, at
der var et inddiget areal på 2349 kvadrat
meter. Huset, på 79 kvadratmeter, var angi
vet ved et grundris. Det har været beboet af
fisker Peter Johannsen, som har haft til
knytning til ejeren af Thaysensgård i Gam
mel Skovbøl. Det østlige jorddige er endnu
bevaret i skoven, det vestlige danner skel
mellem Thaysensgårds skov og Kr. Bone
felds mark.
Skovstykket med den sprængte gravhøj
kaldes »Düggersel«. Hvad dette navn, som
også er påført matrikelkortet, betyder, er
ikke kendt. Kan navnet mon hentyde til
gravhøjen og betyde »dysse - hellig«, altså
helligdysse? Hvorledes denne gravhøj oprin
delig har set ud, ved vi jo ikke. Muligvis har
den været opbygget som en hellig høj. Skål
tegn i gravhøje findes flere steder i Dan
mark.
Store og små skålsten

Snedkermester Johan Meier, Vamæs, har
også en sten, der må være en skålsten. Den
er fundet ved hans tidligere hus i Felsted,
ved Gråstenvej. Meier mener, at den rimelig
vis er taget ud af et stensat dige i nærheden
af huset. Stenen er ca. 45 cm lang, 35 cm
bred og 20 cm høj. Fordybningen er ca. 11
cm i tværmål, altså et meget stort skålhul.
Derfor har der været gættet på, at stenen
har været brugt som portsten, en sten, som

var nedgravet, så en port, forsynet med en
tap eller lodretstående bjælke ned i stenhul
let, kunne drejes. Dette er dog ikke sand
synligt, da stenen er af et temmelig løst,
storkornet materiale. Den må efter al sand
synlighed være en skålsten, en offersten.
Og så fortalte Svend Agertoft, at han hav
de fundet endnu en skålsten - for at blive i
træningen, som han sagde. Den står ved
vejen fra Varnæs til »Voragergård«, ved et
jorddige hørende til gården »Snedled«. Ste
nen er brækket af forneden, men den er sta
dig ca. 70 cm høj, og den er ca. 80 cm bred
og 60 cm tyk. I modsætning til de andre
fundne store skålsten er den tæt besat med
naturlige huller, og mellem dem findes der
en del borede skålhuller, ca. to-tre cm i
tværmål og en til to cm dybe. Denne sten
ligner skålstenen fra Nørreskoven på Als,
der er vist som fig. 132 i Glob: Helleristnin
ger i Danmark.
At der inden for halvandet år fandtes fire
nye skålsten og »genopdagedes« to større
skålsten og to lommeskålsten i egnen ved
Vamæs-Felsted, tyder på, at et enkelt fund
og omtale mellem egnens beboere kan give
anledning til mulige nye fund.
Flygtigt betragtet vil man vel mene, at de
store skålsten har haft størst betydning. Men
for brugerne i oldtiden, »tilbederne« af den
ne form for kult, kan lommeskålstenene mu
ligvis have betydet lige så meget, måske
mere. Den store skålsten har vel været be
nyttet af en enkelt gårds beboere eller af en
landsby eller anden afgrænset befolknings
kreds. Men lommeskålstenen har man hele
tiden kunnet have »ved hånden«, kunnet
føre den med på sin færd, på jagt, på mar
ken eller i huset. Man har til enhver tid kun
net ofre eller bede til skålstenen om beskyt
telse eller om frugtbarhed for mennesker,
dyr og afgrøder på marken.
Skålstenene er jo blevet tildannet af men
nesker i sten- eller bronezalderen. Der er
måske ofret blod i skålene - i frygt for, eller
tak til, guderne. Måske er der til langt op i

Ledstolpe med grube fra Tykskov.

vor tid hældt smør i skålene som tak for, el
ler i bøn om, frugtbare år for kornet, for
kvæget eller for menneskene. Der kan kun
gættes.
Men skålstenene er et synligt minde om
vore forfædre og deres kultur. De er ret
sjældne i nogle egne af landet. I Ringkøbing
amt findes syv, i Ribe amt kun fire. I de tid
ligere amter: Tønder amt syv, i Åbenrå amt
ti, men i Sønderborg amt omkring 95. Intet
sted i Danmark er der så mange fund af
skålsten som på Als.
På Sundeved er der ikke fundet så stort
et antal - men med de fire nyfundne er an
tallet jo vokset. Og i alle tilfælde er egnen
blevet nogle fortidsminder rigere.
Det er ønskeligt, at en fagmad foretager
en undersøgelse og en samlet vurdering af
de omtalte skålsten.
Anvendt litteratur:
H. F. Feilberg: Dansk Bondeliv.
Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid, I og II.
P. V. Glob: Helleristninger i Danmark.
P. V. Glob: Danske Oldtidsminder.
Politikens Forlag: Med arkæologen Danmark
rundt.
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Med skib til skole
Af F. S. GROVE-STEPHENSEN

En aften sad nogle venner i Sønderborg og
snakked hyggeligt, og den ene, fuldmægtig
Carlo Isaack, gav sig til at fortælle om sin
skoletid og især om oplevelserne på hans
ikke helt almindelige skolevej.
Cand. jur. F. S. Grove-Stephensen, Søn
derborg, noterede noget ned og samarbej
dede senere notaterne til nedenstående for
nøjelige beretning.

Før fjordvejen langs Flensborg fjord blev
bygget, var de forskellige større og mindre
bebyggelser langs fjorden mere eller mindre
afhængige af sejladsen på fjorden, hvis man
ikke ville lade sig betjene af de faciliteter,
som fandtes i landsbyerne inde i landet, som
kirke, skole etc.
Dette gjaldt Rønshoved, Sønderhav og
Kollund, navnlig de to sidste, hvorfra der
var mindst 2,5 kilometer til skolen i Høn
snap.
Denne skole hørte ikke til de bedste, og
hvad værre var, den var overfyldt, og der
var derfor nogle forældre i Sønderhav, der
fandt på, at det måske var en god idé, om
deres børn kunne komme til at gå i skole i
Flensborg.
Forhandlingerne med skolemyndigheder
ne gik i orden, og tilbage var så problemet
med transporten hen og hjem. Kunne man
lade børnene sejle i skole?
Der var en båd der passede i tid om mor
genen, men den var man ved at stoppe på
grund af manglende rentabilitet, og da for
ældrene henvendte sig til direktør Bruun i
Førde Rederei for at få en eller anden garanti
for, at båden ville blive ved med at gå, send
te han bolden tilbage og forlangte, at foræl
drene skulle garantere ham, ikke matroser
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nes hyre, som man kunne tro, men udgif
terne til kulforbruget.
Det accepterede forældrene, og man kun
ne derefter hver eftermiddag se drengene
spadsere om i landsbyerne for at få folk til at
tage med den tidlige båd, hvis de alligevel
skulle til Flensborg, så deres forældre kunne
blive sparet for at betale til den givne ga
ranti, og det var snart en hel sport at finde
ud af, hvem der skulle til æ staj den næste
dag, men i reglen lykkedes det.
I knapt ti år var det drengenes skolevej,
først med dispositionsret over hele den fjord
damper, der sejlede den dag, og efterhånden
kendte de skibene så godt, at de på fløjten
kunne høre, om det nu var Alexandra, eller
hvad skibet nu hed, de skulle med den mor
gen. Men efter Genforeningen måtte de
nøjes med halvdelen af hver båd, fordi
damperne blev delt i to, en for danskere og
en for tyskere, som man i et bur deler buret
før fodring. Så kunne man jo selv vælge,
hvor dyrene kom fra, men de, der skulle på
i Lyksborg, var jo den ene side og de fra
Sønderhav på den anden.
Driftsforstyrrelser var der ikke meget af,
men som i alle indre farvande kunne isen
lægge hindringer i vejen for sejladsen. Nor
malt kunne havnens bugserbåd klare para
grafferne, men selv om den var bygget med
isbryderstævn, kom den hurtigt i knibe på
grund af sine få hestekræfter og den ringe
maskinkraft.
Den slags var dog ikke nogen hindring for
en gammel søfartsby som Flensborg.
Fra år til år gemte man et aggregat, som
blev monteret på slæbebåden. Det bestod af
en bom, der ragede ud en meter agter om
skibet, med et stort hak i midten. Dette hak
passede til stævnen på et par af fjorddam-

Anløbsbroen i Sønderhav.

peme, der havde betydelig større maskin
kraft, men ingen isbryderstævn, og med den
ene eller den anden af dem som skubber
lykkedes det så sådan et par at holde en
sejlrende åben i længere tid, end bugser
båden alene havde kunnet det.
Men også parret måtte give op, og så var
der ikke andet at gøre end at indlogere sig
hos venner og bekendte i Flensborg, eller
hvis isen var stærk nok, tage turen på skøj
ter de ti kilometer, det drejede sig om.
Fra skibene gik turen langs med havnen,
forbi den gamle Kieler banegård og op på
St. Jørgensbjerg til Oberrealschule II, nu
Goetheskolen, hvor disciplinen var meget
hård, og hvor den pågældende klasselærer
havde den mærkelige skik at uddele fødsels
dagsklø.
Den, der havde fødselsdag, blev af fire
kammerater holdt over en pult, og det lyk
kelige fødselsdagsbarn fik af spanskrøret et
lige så stort antal rap, som han fyldte år.

Den tumult, dette medførte, var nok til at
få alle de andre aktiveret. Så var tiden jo
gået så længe.
Skikken døde først ud, da der efter Gen
foreningen var varemangel i Tyskland, mens
drengene fra Sønderhav kunne tage sukker
med til blandt andet den mærkelige lærer,
der nu havde lige så travlt som alle andre
med at fedte for de danske elever.
Efter Sønderjyllands deling blev Duborgskolen opført, og da der efterhånden var
kommet orden i forholdene, blev det be
sluttet, at drengene fra Sønderhav skulle
overflyttes til den danske skole, men det
gjaldt om at opretholde den dybeste tavs
hed, så drengene ikke skulle lide overlast
fra de andre drenge, eller fra den gamle sko
les side blive udsat for repressalier.
Til trods for al forsigtighed lykkedes det
ikke helt at slippe af sted uden skrammer.
En af lærerne, der havde tilknytning til per
soner på den danske side af grænsen, må
249

have fattet mistanke, for den dag, da Sønderhavsdrengene opsøgte rektor for at melde
sig ud, var de ikke nået ned i skolegården,
før det var rygtedes. De måtte løbe spids
rod gennem hele skolegården, hvor alle ele
verne råbte Speckdänen efter dem og hujen
de fulgte dem til dørs.
Overgangen til den danske skole gjorde et
uudsletteligt indtryk på dem. Ikke alene til
taleformen var anderledes, men når der i
den første tid blev kaldt på dem, kunne de
ikke komme fra den preussiske disciplin og
sprang op og stod ret ved deres pult til stor
moro for de andre elever, mens der lød en
venskabelig henstilling fra læreren om, at
den slags ikke var nødvendigt her.
Menneskeligheden og venligheden var så

chokerende, at fortællingen herom endnu
den dag i dag kan få de gamle elever til at
mindes situationen.
Skolevejen blev også en anden, nu gik det
fra Skibbroen op ad Oluf Samsons gang,
hvor der endnu den gang boede en del skip
pere, men hvor de første dueslag var etable
ret i denne Flensborgs smukkeste gade.
Når skolen var forbi, gik det den samme
vej tilbage, men var der bedre tid, skete det,
at drengene gik så langt hen som til Mariegade, hvor de gjorde sig det til en fornøjelse
at åbne døren ind til værtshuset på hjørnet,
ikke så meget for at drille værten, men sna
rere for at høre hans store papegøje, der
hver gang, døren gik, råbte: Hest du ok bezåhlt?

Pastor Brossmann i Brøns
Af H. BEIER

Karl Albert Brossmann, der var født 1887,
var præst i Brøns 1917-1921, da han flyt
tede til Bording, Han blev den sidste, ty
skerne beskikkede til embedet i Brøns, og
fhv. forpagter i Hans Beier, Jægerspris, gen
giver en historie, der vidner om præstens
ubehjælpsomhed over for praktiske opgaver.

Trods indfødt Berliner var pastor Brossmann
gennem sit giftermål med en rigsdansk dame
i besiddelse af det fornødne kendskab til det
danske sprog, og han kunne gennemføre en
gudstjeneste på behørig måde.
Det var i 1917, han blev kaldet til embedet
i Brøns.
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Han var missionsk, og det var nok mest
den troesretnings tilhængere, han var sjæle
sørger for.
En dag i begyndelsen af sin embedsperio
de i Brøns besøgte han en af slagsen, der
havde en lille gård. Præsten gav udtryk for,
at han nærede et stærkt ønske om at blive
selvbefordrende.
Det ønske kan jeg da let være Dem be
hjælpelig med at få opfyldt, sagde bonden.
Jeg har både hest og vogn og seletøj, hele
molevitten, og jeg skal nok være yderst be
skeden i mit forlangende, når det er til Dem,
hr. pastor.
Kort fortalt - der blev en handel ud af

det - sikkert en af den slags i »Jesu navn«.
Fhv. konsejlspræsident I. C. Christensen
tillægges følgende karakteristik af en sælger
tilhørende Indremission: er en ko solgt i Je
su navn, kan man være forvisset om, at den
er trepattet.
Nå, hesten var jo af naturlige årsager ikke
trepattet. Men en mangel var der ved den,
som var uomtalt; hesten havde aldrig haft
sele på, hvilket er ensbetydende med, at den
hverken havde lært at trække en vogn eller
et redskab eller lystre en tømme.
Da præsten havde fået det købte hjem,
der var jo både stald og vognport til præste
gården, tilkaldte han sin nærmeste nabo.
Denne, der kendte hesten, en to-års plag,
gjorde præsten opmærksom på det vanske
lige i at få tingene til at fungere. En ikketilvænnet plag spændt for en tohjulet gig,
det kan næppe blive til nogen lang kørsel.
Hvorfor så megen pessimisme kære nabo?
De glemmer, Vor Herre er med i alt, hvad
jeg foretager mig.
Hvis De vil lægge sele på hesten og spæn
de den for vognen, for jeg er jo endnu ukendt med de dele, så skal De se, hvor let det
går, når først jeg er kommen på bukken og
får fat i tømmen og siger »Sk« »Sk«! (Jeg
kan ikke stave til dette igangsættelsessignal.
Sk, Sk eller Sik, Sik er i hvert fald ikke rig
tig, men enhver Brønser ved, hvordan det
lyder).
I Guds navn da, har naboen uden tvivl
ræsonneret. Så spænder jeg for, og vær så
opmærksom på, hvordan jeg bærer mig ad,
hr. pastor, for jeg kan ikke altid være til
rådighed, når De agter Dem ud at køre.
Efter megen møje og besvær fik man
hesten for vognen, og da præsten havde be
steget samme og fået fat i tømmen og givet
det føromtalte startsignal, og naboen sluppet
sit tag i Hestens hovedtøj, begyndte cirkus
forestillingen, der dog ikke blev af længere
varighed.
Det ulykkelige dyr var i en helt ukendt
situation med snærende remme om bug og

bringe, ja om det så var under halen, så var
der også der anbragt en generende læder
strimmel. Og så disse infame stænger, hes
ten befandt sig imellem, for ikke at tale om
bidslet, man havde tvunget ind i dens mund,
og som kusken gennem de lange liner (tøm
men) havde mulighed for at få til at gøre
nederdrægtigt ondt i mundvigene.
Ja, hvad gjorde det stakkels dyr? Først
ville det ikke ud af stedet, og da hesten en
delig tog et par skridt og opdagede den sto
re, hæslige kasse, der fulgte den lige i hæle
ne, tog pokker ved den. Det kan enhver vel
forstå.
Den forsøgte at springe lige i vejret, hvad
der dog ikke lykkedes særlig godt takket væ
re vognstængerne. Derpå stak den i rend,
hvilket havde til følge, der blev trukket i
bidslet, og det kunne den slet ikke lide.
Få øjeblikke senere havnede vogn og hest
og præst i vejgrøften, hvor vognen væltede,
og stængerne knækkede.
Naboen var den frelsende engel. Han fik
tag i hesten, talte beroligende til den og be
friede den for vogn og seletøj.
Om præstens klippefaste tro ved denne
lejlighed led lidt skade, kan vel næppe disku
teres.
Da Genforeningen var en kendsgerning,
erklærede pastor Brossmann, at han agtede
at forblive i sit embede og i øvrigt beflitte
sig på med tiden at blive en god dansk bor
ger.
Dette var sognets beboere ikke enige med
ham i. Nu havde man haft tyske præster si
den 1864. Det måtte være rimeligt, at man nu
fik en rigtig danskfødt og dansksindet præst.
Og sådan blev det.
Man fik Anders Malling fra Randers, og
han blev, til han på grund af alder tog sin
afsked. Brossmann søgte og fik embede
i et missionsk sogn på Silkeborgegnen, hvor
man ved tiltrædelsen forærede ham en bil.
Og således gik det til, at pastor Brossmann
trods alt blev selvbefordrende.
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Boganmeldelser
Kampen om sjælen
L. S. Ravn: Træk af folkeskolens historie i Nordslesvig 1864-1920.
Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Åbenrå 1981. 206 sider. Rigt illustreret.

Forhenværende stadsskoleinspektør L. S.
Ravn fra Haderslev har skrevet en person
ligt stærkt engageret fremstilling af forskel
lige sider af folkeskolens historie under prøj
sisk og tysk styre. Det er der kommet en
spændende og på mange måder god bog
ud af.
Efter en kort indledning af forholdene før
1864 viser forfatteren klart og pædagogisk,
hvorledes skolen systematisk blev fortysket.
Det starter straks i 1864 med ophævelsen af
sprogkriterierne og fjernelse af de danske
skolebøger. Men desuden krævedes af læ
rerne »den makellosesten religiössittlichen
Lebenswandel« samt en lydighedserklæring,
som i 1867 udvides til kravet om troskabsed
til den prøjsiske konge. Denne troskabsed
fik mange dansksindede til at udvandre, men
L. S. Ravn er ikke i tvivl om, at »det var en
lykke for danskheden i Nordslesvig, at de
gamle lærere fra den danske tid blev sid
dende« (med et citat af Hans Kau side 43).
Fortyskningsprocessen forstærkes yderli
gere i 1878, da skolen bliver to-sproget. Det
vil sige, at nu var tysk ikke længere blot et
fag, men et undervisningssprog på linie med
dansk. Det var en farlig udvikling, da »ad
skillige hjem med henblik på børnenes frem
tid regnede det for en fordel, ja, for en by
dende nødvenlighed, at de unge blev fortro
lige med det tyske sprog«.

Men det var først med sprogforordningen
i 1888, at skolen blev helt igennem tysk. Og
det gælder både undervisningssproget, un
dervisningsmaterialerne og hele ånden bag
skolernes ledelse. Det var forhold, som kom
til at gøre sig gældende helt til 1920.
En styrke ved L. S. Ravns bog er dog, at
han midt i denne proces har øje for, at pro
cessen ikke forløb så smertefrit endda, hvil
ket først og fremmest skyldtes de mange
dansksindede lærere, som sad rundt omkring
i sognene. »Det var danskuddannede lærere,
dimitteret fra de danske seminarier før 1864
eller fra den danske afdeling i Tønder efter
1864, der prægede den nordslesvigske lands
byskole«. Men det var ofte en kamp som
var meget ulige og som krævede mange per
sonlige ofre. L. S. Ravn giver mange eks
empler på de tyske myndigheders forfølgel
ser. For eksempel blev en lærer i Sommer
sted afskediget for »Staatsfeindliche politi
sche Demonstration«, da hans datter havde
deltaget i en tur til Sjælland i 1884.
L. S. Ravns bog er historien om kampen
om sjælene. Men denne kamp drejer sig ikke
blot om skolen. Slagordet blev i stedet:
»Den, der har ungdommen, har fremtiden«.
L. S. Ravns bog er en engageret støtte til
denne kamp og vil forhåbentlig blive købt
og læst af mange.
Jørn Buch

Digte i Røddingmål
Chr. Seeberg: En jenle Kaels Jul - Digte i Røddingmål.
Udg. P. J. Schmidt a/s, Vojens. 19,75 kr.

Forfatteren Peter Seeberg er som bekendt
sønderjyde, søn af afdøde førstelærer Chr.
Seeberg i Skrydstrup, der også kunne føre
en pen. Det er med god grund, P. J. Schmidt
har genudgivet disse digte i fokkemålet, der
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første gang blev trykt i 1928. Titlerne på de
seks digte er: En jenle Kaels Jul - Gammel
Karen i hind Stol - Mi Hjemmind — Mon
do ka hows? - Den røø Trøjj - Mæ en Tusindfry ved Vinterdaw.

Nogle vers af Mi Hjemmind kan give en smagsprøve:
Hven a komme hjem te mi ejen Gård
så er a så glaj som en Skreje,
de er akkurat som mi Hjart den slår
lidt raske end hejsen den pleje.

Æ Tag er lidt vinsk å æ Vinre skjææw,
- de er ingen Palads te a eje, men glante som her kund a alle lææw,
om osse a haj et lidt beje.
Men sker et kanske så en jenle Gång
te lidt i æ Husstand der trænges,
så rejs a, men åk, hvor æ Ti er lång,
a går i æ Staj kuns å længes.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
1. juni: Dr. jur. Helmuth Christensen hyldes
af både danske og tyske i anledning af 25
års jubilæet som borgmester og kæmner i
Flensborg.
Samarbejdet indbyrdes mellem de enkelte
afdelinger og en rimelig koordinering af kon
takter til Danmark er Sønderjydsk Arbejder
forenings største problem, fremgår det af be
retningen aflagt på generalforsamlingen i
Slesvig.

2. juni: Kredssparekassen for Slesvig-Flensborg amt bevilger 43.000 DM til Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger til brug ved ud
videlsen af det danske fritidshjem i Harreslev.

4. juni: Samtidig med, at det oplyses, at der
over Zonenrand-Förderungsmittel er ydet
tilskud til andet privat tysk skolebyggeri,
meddeles det fra Kiel, at tilskudene til de

danske skoler ikke forhøjes. Finansminister
Rudolf Titzck peger samtidig på, at der ikke
kan drages sammenligninger mellem skole
tilskud nord og syd for grænsen.

5. juni: Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig kunne i 1980 notere en ny udlånsstig
ning til 463.356 bind mod 435.191 året før.

6. juni: Et særligt udvalg nedsat af SSF og
SSV skal sørge for, at det danske islæt i
Flensborg bliver markeret, når byen holder
sit 700 års jubilæum i 1984.

10. juni: Folkeuniversitetet i Sydslesvig no
terede sig i den forløbne sæson for 30 fore
læsninger med 1100 deltagere.
Flensborgs Industri- og Handelskammer
påpeger i sin årsberetning, at der i kammer
området er noteret den største arbejdsløshed
gennem de sidste 10 år, og at den økonomi
ske nedgang må betegnes som mere end en
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midlertidig stilstand, som forsvinder med
den første sommerblæst. IHK vil optage for
handlinger med folketingets skatte- og af
giftsudvalg vedrørende grænsehandelen, idet
man stiller sig skeptisk over for de danske
undersøgelser, der peger på et minus på 243
mill. DM.
Ministerpræsident Gerhard Stoltenberg
nedlægger i Hedeby grundsten til vikingemuseet, hvor fundene fra de seneste udgrav
ninger og det i havnen fundne vikingeskib
vil blive udstillet. I sin tale glemte han at
nævne Hedebys danske fortid.
12. juni: Som optakt til de danske årsmøder
indvies i Mysunde et dansk bådehus, der
også kan tjene som mødelokale. Samtidig
genindvies de tidligere danske skoler i Gel
ting og Møllebro som forsamlingshuse.
Statsminister Anker Jørgensen overbrin
ger ved årsmødeme i Jørgensby og Kobber
mølle den danske regerings hilsen og under
streger i øvrigt, at et godt naboskab mellem
Danmark og Tyskland ikke må ske på be
kostning af mindretallene.
De danske årsmøder afvikles med 45 af
tenmøder og tre friluftsmøder, som dog på
grund af vejret blev indendørsmøder. Som
regeringens repræsentanter deltog justitsmi
ster Ole Espersen og kirkeminister Tove
Lindbo Larsen. På mødet i Flensborg appel
lerer Dansk Skoleforenings formand Gert
Wiencke til nye forhandlinger om forhøjede
danske skoletilskud.
75. juni: I Læk indvies 16 danske pensio
nistboliger, som har kostet 1,8 mill. DM.,
hvoraf tyske instanser betaler, hhv. udlåner
70 pct. En del af byggesummen stammer fra
arv efter ejendomsmægler Paul Steensen,
Flensborg, efter hvem komplekset fik nav
net »Steensen-Stif teisen«.
Den tyske Schleswig-Holstein-Tag gen
nemførtes med i alt 130 arrangementer, der
indledtes med overækkelse af fanebånd til
fortjente militære enheder.
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77. juni: Program Nord, det tyske egnsud
viklingsprogram, må regne med at blive stop
pet som led i tyske sparebestræbelser.

19. juni: Som et første skridt mod etable
ring af et teknisk universitet i Flensborg be
buder landsregeringen placering af et center
for maritim teknologi i Flensborg.
Duborgskolen dimitterer 68 studenter og
59 realister. Skolen, der i det afsluttede sko
leår havde 98 elever, regner med i det kom
mende skoleår at komme op over 1000 ele
ver.
Kommuneforeningen i Sønderjyllands amt
holder styrelsesmøde i Flensborg og benyt
ter lejligheden til at se på bysaneringsplaner.
20. juni: Dansk Centralbibliotek i Flensborg
efterlyser feltpostbreve fra sydslesvigske ind
kaldte i sidste verdenskrig, da et skriftligt
kildemateriale fra denne tid er sjældent.

24. juni: Sydslesvigsk Vælgerforening for
Rendsborg—Egemførde amt vælger assuran
dør Wilhelm Petersen, Askfeldt, som ny for
mand.
25. juni: I samarbejde med landet SlesvigHolsten er forbundstrafikministeriet i Bonn
ved at undersøge mulighederne for finansie
ring af en bro over Femern-bælt til Lolland.
Trafikminister Jürgen Westphal, Kiel, be
mærker dog, at Danmark stadig favoriserer
en broforbindelse over Storebælt.
Industri- og Handelskammeret i Flensborg
vil understøtte Sønderjyllands Erhvervsråd i
bestræbelserne på at forhindre, at Europavej 3 flyttes og i stedet for at gå op gennem
Jylland skal følge Fugleflugtslinien.
Som følge af overbelægning på den dan
ske skole i Flensborg sporskifte, vil 25 ele
ver efter sommerferien blive overflyttet til
den ellers nedlagte skole i Langbjerg.

26. juni: Ca. 20.000 bønder i Slesvig-Holsten deltager i protestdemonstrationer, som

bl.a. førte til, at grænseovergangen i Sæd
var spærret i flere timer.

NORD FOR GRÆNSEN
1. juni: Indbyggertallet i Sønderjyllands amt
nåede i 1980 at komme op over 250.000 til
i alt 250.872. Flest indbyggere tæller Ha
derslev kommune med 30.055, mindst er
Højer kommune med 3064 indbyggere.
Skønt amtet stadig har et fødselsoverskud,
er tilvæksten dog faldende og svarer ikke til
regionalplanens prognoser.

4. juni: Slesvigsk Parti håber, at valglovæn
dringen, der giver udlændinge, der har op
holdt sig mindst 3 år i landet, stemmeret til
kommunevalgene, vil give partiet en vis
stemmefremgang eller stabilisering. Loven
motiverer også til en målrettet og optimistisk
valgkamp, siges det fra et partimøde i Ting
lev.
Den 28. april var det 50 år siden, Lands
arkivet i Åbenrå blev oprettet.

5. juni: Antallet af beskæftigede på Danfoss
er siden nytår skåret ned med ca. 900. Imid
lertid regner koncernen med et nyt opsving i
1982.
I en grundlovstale på Umehoved peger
redaktør Bjørn Svensson på, at i Sønderjyl
lands amt, der blev genforenet med Dan
mark ikke mindst takket være pressen, ud
kommer der nu kun én avis, og den er tysk.
Men det kan også ses som et udtryk for gen
foreningens fuldbyrdelse, at den sønderjyske
befolkning er gået over til at læse aviser
med hovedredaktion nord for Kongeåen.
10. juni: En undersøgelse foretaget af Insti
tut for Grænseregionsforskning viser, at ar
bejdsmarkedsforholdene er nogenlunde ens
nord og syd for grænsen, og at arbejdsløs
heden især rammer kvinder og unge.

11. juni: Hovedstyrelsen for Bund deutscher
Nordschleswiger vil drøfte et eventuelt tysk

sekretariat for mindretallet på Christians
borg med Folketingets formand K. B. An
dersen. Der skal i samarbejde med det tyske
bibliotek i Åbenrå oprettes et mindretals
arkiv.
13. juni: Deutsche Selbsthilfe har 1980-81
kunnet øge sit samlede udlån til 1.178.927
kr. Der ydedes i perioden 78 lån til i alt
932.000 kr. Organisationen tæller 1386 med
lemmer.
14. juni: Det tyske mindretal holder Knivs
bjergfest. Hovedtaler var formanden for den
tyske skole- og sprogforening, læge Uwe
Møller, der især beskæftiger sig med de ty
ske skoler og appellerede til, at statens spareforholdsregler, som man loyalt bøjer sig
for, ikke måtte gå unødigt hårdt ud over især
de små børnehaver på landet. Fra Kiel brag
tes hilsener af kulturminister dr. Peter Ben
dixen og SPD-vicelanddagspræsident Kurt
Hamer.
På Schleswig-Holstein-Tag arrangementet
i Molfsee ved Kiel opfordrede næstforman
den i Bund deutscher Nordschleswiger, Leif
Nielsen, til fremtidig at vise hensyn til de
tyske nordslesvigeres Knivsbjergfest og ikke
holde disse fester på samme dag.
Redaktør Eskild Bram hædres med den af
Sprogforeningen indstiftede pressepris for
fornemt journalistisk virke i grænselandet.
17. juni: Det tyske gymnasium i Åbenrå di
mitterer 49 studenter.
Ministeriet for offentlige arbejder ønsker
nu en ny udtalelse af Sønderjyllands amts
råd vedrørende et af Fredningsstyrelsen fo
reslået saltvandsreservoir mellem det ny og
det gamle dige ved Højer. Amtsrådet har
tidligere afvist fredningstyrelsens forslag.
På generalforsamlingen i Grænseforenin
gen for Haderslev vesteramt opfordrer for
manden, kredsrevisor Hans Mathiesen, til
fortsat støtte af landbrugets konsulenttjene
ste i Sydslesvig.
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Under skatte- og afgiftsudvalgets besøg i
Åbenrå forudså direktør Niels Groes fra
Grænseregionsforsknings-instituttet, at dan
ske indkøbsrejsende vil købe for ca. 7 pct.
mere syd for grænsen, mens tyske indkøbs
rejsende vil købe for ca. 7 pct. mindre i Dan
mark. Skatte- og afgiftsminister Mogens
Lykketoft opfordres derfor til fra dansk side
at fastholde 48 timers reglen, mens forman
den for de sønderjyske handelstandsforenin
ger, Frithjof Nielsen, opfordrede til en ned
sættelse af den danske vinafgift.

18. juni: Lions Club i Vojens inviterer kom
munen til at være med i en redningsaktion
til fordel for herredsfogedens hus fra 1763
ved Tøming Mølle, der siden skal drives
som en slags selvstændig institution.
Den tyske skytteforening i Nordslesvig
tvivler på retfærdigheden, når der af tips
midlerne kunne blive 250.000 kr. til Sydsles
vig, men ikke 25.000 kr. til skytteforenin
gen, som havde søgt om tilskud til ombyg
ning af sit skyttehus. Sønderjyllands amt be
vilgede henholdsvis 9000 og 3000 kr. til Det
tyske Ungdomsforbund og den tyske rosportforening.
21. juni: Der tales om Berufsverbot i for
bindelse med, at en lærerinde for at få an
sættelse ved den tyske skole i Tønder skal
flytte sit barn fra dansk til tysk skole, hvilket
hun har nægtet, og derfor har hun ikke fået
stillingen. Konsulenten for det tyske skole
væsen, skoleråd P. J. Sönnichsen, erklærer
hertil, at det hører til de private skolers fun
damentale friheder selv at træffe afgørelser
om ansættelse af lærerkræfter.
24. juni: Den nordslesvigske Kvindeforening
vælger som afløser for Anne Marie Refslund
Poulsen, Bovlund, som ny formand Mette
Julius, Frifelt.

23. juni: Sønderjyllands Erhvervsråd adva
rer imod forlydender om, at Europavej 3
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skal omlægges, så den ikke længere går gen
nem Jylland men følger Fugleflugtslinien.
Det syd- og sønderjyske område samt Nord
tyskland mister image og bliver lettere glemt,
siges det i erhvervsrådets beretning. I øvrigt
ventes en fortsat stigning i arbejdsløsheden,
men det vil skifte i 1982. I beretningen pe
ges videre på, at befolkningstallet i Sønder
jylland siden 1950 er steget med 21,6 pct.
I den senere tid er tallene såvel i E-3 Nord
området, Midtsønderjylland og på vestky
sten faldende, og erhvervsrådet opfordrer
derfor til gennem regionsplanlægningen at
styrke disse områder.

25. juni: Gennem en afstemning vil beboerne
på Årø sikre deres skole frem til 1986. Sko
len har efter sommerferien kun 5 elever.
26. juni: Sønderjydsk Skoleforening, der tæl
ler 8.549 medlemmer, har i det forløbne år
ydet støtte til 326 sønderjyske elevers høj
og efterskoleophold. Ved årsmødet i Åbenrå
trådte foreningens mangeårige kasserer og
sekretær Niels Gotthardsen tilbage.
Også Sprogforeningen har i det forløbne
år kunnet yde støtte til en lang række formål
nord og syd for grænsen. Det meddeltes, at
der ikke vil optages flere billeder af nule
vende i billedsamlingen.
27. juni: En ny delstrækning af den sønder
jyske motorvej fra Rishjarup til Skovby bli
ver åbnet.
På Tønder rådhus vies brudepar nr. 5000.
29. juni: Sønderjyllands amtsråd afviser et
forslag om at skabe et saltvandsreservoir
bag ved det nye dige ved Højer.
Grænsehandelen er trods dens skævhed
ikke Sønderjyllands største problem, siger
direktør Niels Groes fra Grænseforsknings
instituttet i Åbenrå. Store erhvervsvirksom
heders problemer og især ungdomsarbejds
løsheden overskygger alt andet.

OUGAARDS

Boghandel
VI har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne
Haderelev - 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

Jydemes
egen
kreditforening...
3^jyllands
Wkreditforening
6100 HADERSLEV: Astrupvej 13
Tlf. (04) 52 70 00
6950 RINGKØBING Herningvej 3
Til. (07) 32 01 11
6800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3
Tlf. (06) 62 33 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43
Tlf. (08) 12 38 77
8260 ARHUS-VIBY J: Borgvold 16
Tlf. (06) 14 88 00

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 72 15 50

Sønderjyllands Lånekasse
Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33
Kontortid: kl. 9-12

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

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

Ladelund

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

MORSØ STØBEGODS

Jyllands
Kreditforening

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

HADERSLEV

Selskabs- og udflugtskørsel

TELEFON NR. (04) 52 70 00

Ruteautomobll-Aktleselskabet
for Haderslev Amt og By

Landbrugs og Mælkerlskole

Brørup station
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Grænselandets liv
Grænselandets sang
møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

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

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Sønderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45. 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Rod 3 kt o ro rn 6S sdrosssr
Seminarieadjunkt Jorn Buch. Marielystvej 10, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 33 08.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)

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

Spare- og Laanekassen

for Hobro og Omegn

Værksted for arkæologi og kulturhistorie

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

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 19.30-13.00

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

HADERSLEV BANK

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingsen

AKTIESELSKAB

Vi skaffer
penge
til huse.
Kreditforeningen Danmark

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

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

Sparekassen

Sydjylland

