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Det sydslesvigske julemærke 1984, der er tegnet af Kamma Svensson, er en farvemættet gengi
velse af de hellige tre konger, hvor kunstneren foruden guld har brugt alle spektrets varme farver.

Det sydslesvigske julemærke 1984
Årets sydslesvigske julemærke er tegnet af
Kamma Svensson. For tre år siden tegnede
Kamma Svensson det danske julemærke,
og for to år siden tegnede hun hofjuveler
Michelsens juleske.
Kamma Svensson har tegnet til aviser og
ugeblade samt illustreret bøger. Hun har
løst industrielle, dekorative opgaver og teg
net plakater for bl.a. Tivoli og Statens Mu
seum for Kunst.
Sideløbende hermed har Kamma Svens
son udstillet farvetegninger over bibelske
og andre emner, samt udført et alterbillede
til kapellet i Mørdrup.
Kamma Svensson er født i Sønderborg,
opvokset i Flensborg og student fra Ha
derslev. I bogen »Barn i Flensborg 18901920« har hun fortalt, hvordan det var at
leve i Flensborg under første verdenskrig.
Om de påvirkninger, hun har modtaget,
og om sin uddannelse fortæller Kamma
Svensson bl.a. følgende:
Opvokset i et sønderjysk redaktørhjem
med en levende journalistisk atmosfære,
1984-11/12

begyndte jeg tidligt at interessere mig for
bladenes og søndagstillæggenes tegninger
og illustrationer. Det var derfor intet
under, at jeg fra første færd ønskede mig at
blive tegner ved et dagblad.
Og stort set er det - efter forskellige
omveje - det, jeg er blevet, idet også de
andre ting, jeg laver, bl.a. de store farve
tegninger, efter min mening er opstået i
kølvandet på de tegnertraditioner, som en
gang prægede dagbladenes ugentlige til
læg. Min uddannelse har jeg fået dels i
København, dels i Berlin umiddelbart før
Hitlers magtovertagelse. Det var også i
Berlin, at jeg stiftede bekendtskab med ori
entalske kunstformer, og det var der, jeg
lærte at forstå moderne kunst samtidig
med, at mine øjne blev åbnet for middel
alderens mærkelige og rige kunst- og kultur
udfoldelse. Men interessen for bibelske
emner bragte jeg med mig hjemmefra.
I 1966 havde Sydslesvigs danske Kunst
forening en stor udstilling med Kamma
Svensson på Dansk Centralbibliotek, og i
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1975 udsendte De unges Kunstkreds en
mappe med Kamma Svensson. Heri skrev
Pierre Lübecker, Politiken følgende:

defuld strøm. Det er så vellystigt og deko
rativt, at det ikke forbavser en, når Kam
ma Svenssons fabuleren nu og da er bleven
sammenlignet med billeder i middelalde
Blandt tidens danske tegnere har Kamma rens illuminerede håndskrifter, som hun
Svensson for længe siden valgt sin egen for øvrigt dybt beundrer. Men ved siden af
kurs. Hun er en munter fortæller, der med sine illustrationer for klassiske tekster har
smittende lune og kvindelig varme gendig hun været en flittig og charmerende kom
ter situationer fra testamenterne og fra mentator af vor egen hverdags små situa
Østens og Nordens gudesagn. I de overdå tioner.
digt udstyrede interiører, hun kalder frem
Hendes stregtegninger i Politikens spal
på papiret, ser man kvinder med dejlige, ter har vist, at hun kender avisens krav.
runde former fremhævet af smukke stoffer Hun er klar og koncis uden at sætte sin
og prægtige smykker. Også de skæggede feminine underfundighed over styr. At alt,
mandsskikkelser er rigt klædt og færdes hvad hun har skabt, søger sin støtte i et
selvsikkert på de tavlede flisegulve. Farver grundigt virkelighedsstudium skal nævnes
ne i disse billeder er fyldige og mættede og til slut for fuldstændighedens skyld.
stregen løber over fladen i en flydende yn

Jule-Aal til Fronten
Af PETER HENNINGSEN, Haderslev
og Cigarer til Mandskabernes Jul! Jeg gjor
de den Gang Tjeneste hos Regimentets
»Zahlmeister« som Ordonnans, og det var
min Bestilling ved Siden af at bringe Or
drer og Befalinger til de spredt liggende
Formationer, ogsaa at foretage Indkøbsrej
ser til Byerne i Belgien for at faa de Ting
købt vi forhandlede i Kantinen! Vi var ret
godt forsynede med alt, især Drikkevarer,
der »opdagedes« i det af Civile rømmede
Omraade stadig nye Kældere med den go
de franske Vin, det der for os begyndte at
gaa Svind paa, var Tobak og Cigarer, Ci
garetterne var næsten tomme for Tobak!
Ved Regimentet var der mange Hambor
gere, især blandt de yngre Kaptajner flere
Hamborger Storkøbmænd, vi blev fra den
Det var i December 1917 ved et af de nord Side rigelig forsynede med Kærlighedsga
slesvigske Regimenter paa den franske ver, især fra »Røde Kors«. Ogsaa til den
Front i Byen Halluin-Menin at undertegne forestaaende Jul var disse Gaver stillet i
de modtog Ordre til at skaffe røgede Aal Udsigt, tillige med en Del »Hanseaten-

Urmager Peter Henningsen, Haderslev
(1872-1949), lå som soldat ved vestfronten
i december 1917.
Han fik pålagt et ikke helt almindeligt
soldaterarbejde, idet han skulle skaffe
lidt ekstraforplejning i anledning af den
tilstundende jul. God vin var der rigeligt
af i de franske kældre, men man manglede
tobak og en særlig delikatesse: Røgede ål.
Peter Henningsen beretter lunt om sin
ekspedition; hans historie har været pub
liceret i »Dannevirke« i 1921, og det er
hans søn, guldsmed Aage Henningsen,
Haderslev, der har fundet den frem.
Den gamle retskrivningsform er bibe
holdt.
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Kreuze«, som mangen en Nordslesviger
har faaet uden ligefrem at være »Hambor
ger Søn«, men vor »Spiess« kunde jo udret
te en Del! Et større Pengebeløb, der var
stillet til Bataillonens Raadighed skulde
benyttes til at skaffe Mandskabet noget
særligt for, og jeg modtog Ordre til at skaf
fe 500 Pd. halvpunds røgede Aal til Jule
festen. Forsynet med de nødvendige Papi
rer og Rejsetilladelser var jeg først i Gent
og Bryssel for at købe Frugt, Vindruer etc.,
dernæst gik Turen til Hamborg for at skaf
fe Cigarer. Dette var dog meget vanskeligt,
efter at have travet !6 Dag rundt fra den
ene til den anden Cigarfabrikant, der alle
var bundne til Hærleveringer og intet kun
de afse, lykkedes det mig hos CigaretFabrikanten »Manoli« at faa Lovning paa
20,000 Cigaretter at levere to Dage efter
naar jeg kom paa Tilbageturen til Fronten.
Derefter gik Turen til Flensborgs Røgerier
hvor jeg, ved personlige forbindelser, hur
tig fik »Aalene« købt. Tilladelsen til dette
Køb maatte dog først indhentes i Egernførde ved »Centralen for Fiskeforsyningen«.
Den Officer, der i Flensborg udstedte mig
Rejsetilladelse til Egernførde var meget
gnaven og modtog mig med: »herhjemme
spiser vi tørt Brød, men ved Fronten deli
katerer I jer med røgede Aal!«
I Egernførde blev jeg meget forekom
mende behandlet og modtog Udleverings
Ordren til de ønskede Aal, der i Løbet af
24 Timer skulde stilles mig til Raadighed
i Flensborg. Nu var der et lille Pusterum,
som jeg, uden for Programmet, benyttede
til en uventet Visit i Hjemmet. Stor var
Overraskelsen og Glæden da jeg den 21.
December kom hjem. Det varede dog saa
kort, allerede den næste Morgen var jeg i
Flensborg og modtog tre store Kasser med
Aalene! Nu gik Rejsen tilbage. I Hamborg
var det nær gaaet galt, BanegaardsKommandanten vilde ikke lade mig rejse
med D-Togene, det lykkedes mig at blive
ført til den øverste Baneledelse. Denne

Urmager Peter Henningsen (tv) fotograferet i
Flandern 24.6.1917.

Herre var mere imødekommende, vel nær
mest af den Grund, at hans Søn var Officer
ved vort Regiment; jeg opnaaede skriftlig
Tilladelse til at benytte D-Togene til Brys
sel, som naaedes næste Morgen! Her var
jeg bedre kendt, og ved Hjælp af rigelig
»Smørelse« fik jeg opspurgt det Godstog,
der skulde afgaa til vort Frontafsnit. Nu
turde jeg imidlertid ikke mere forlade mine
værdifulde Kasser, da man efterhaanden
var bleven nysgerrig efter at vide, hvad der
var i Kasserne. Banegaardskommandanten
var særlig nærgaaende, det var jo ogsaa en
Lækkerbidsken, der ikke serveredes paa
den Egn! Jeg blev derfor siddende paa Kas
serne hele Natten og naaede ud paa Morgenstrunden til Kortryk, herfra kørte en
Smaabane ud til den By, vi laa i. Den 23.
om Aftenen landede jeg velbeholden ved
Bataillonen. Da Mandskabet kun var rige
lig 800, var der jo god Forsyning i de 500
Pund halvpunds Aal, og Glæden var stor
over hele Linien for denne uventede Deli
katesse, selv vor afholdte Major Deich
mann lod mig sige, at det var jeg kommen
godt fra.
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Foredragsforening for
Rødekro og Omegn 1890-1903
Af HANS SCHULTZ HANSEN
Stud.mag. Hans Schultz Hansen, Bolderslev, skriver om en foredragsforening, der
virkede på Rødekro-egnen i årene 18901903. Han undersøger blandt andet med
lemmernes erhverv ogforedragenes emner.

rå Amts vestlige del var der netop blevet
oprettet en foredragsforening, omfattende
8-9 sogne1.
Foreningen, der fik navnet »Foredrags
foreningen for Rødekro og Omegn«, blev
stiftet på et møde i Maacks lokale i Røde
kro den 20. december 1890. Dette møde
åbnedes af landmand Hans Friis fra Kopsholt i Øster Løgum Sogn. På hans forslag
valgtes gårdejer Nis Callesen, Lerskov, til
ordstyrer. Callesen orienterede de frem
mødte om formålet med en foredragsfor
ening, hvorpå han satte sagen til afstem
ning. Stiftelsen blev enstemmigt vedtaget.
Herefter udarbejdede man vedtægter
for foreningen. Formålsparagraffen kom til
at lyde således: »Foreningens Formaal er
ved Foredrag af forskjelligt Indhold, ved
Oplysning, Sang m.m. at virke til Oplys
ningens Fremme«. Foreningen skulle ledes
af en tremandsbestyrelse. Denne skulle
inddele foreningens virkeområde i kredse,
hvis medlemmer skulle vælge en kredsfor
mand. Kredsformanden havde til opgave at
opkræve medlemsbidraget på 1 mark,
modtage ind- og udmeldelser og i det hele
taget varetage foreningens interesser i
kredsen. Efter vedtagelsen af lovene skred
man til valg af bestyrelsesmedlemmer. Til
formand valgtes Hans Friis, til næstfor
mand Nis Callesen, og som kasserer og sek
retær blev gårdejer Hans Chr. Jessen i Bolderslev valgt. Der skete ingen ændringer i
bestyrelsens sammensætning i foreningens

De sidste år af 1880erne og 1890erne var
organiseringens tid for den danske nationa
le bevægelse i Nordslesvig. Allerede i 1880
blev »Foreningen til det danske Sprogs Be
varelse i Nordslesvig« oprettet, i 1888 fulg
te i »Vælgerforeningen for Nordslesvig«
den politiske organisation, og som den tre
die af de såkaldt store nationale foreninger
kom i 1892 »Den nordslesvigske skolefor
ening«.
I samme tidsrum stiftede man også på
det lokale plan foreninger, der tilsigtede at
samle den dansksindede del af befolknin
gen i det pågældende område. De mest be
tydningsfulde af disse første, lokale natio
nale foreningsdannelser var foredragsfor
eningerne. 1 1884 stiftede Philip Møller fra
Jegerup »Foredragsforening for Nustrup
og Omegn«, og den kom til at danne forbil
lede for den række, som skulle følge efter.
Da H. P. Hanssen i 1891 i Højskolebla
det skrev om foredragsforeningerne, var
der foreninger i Vojens, Rødding-Gram,
Agerskov-Toftlund og Skærbæk, alle i Ha
derslev Vesteramt. I Østeramtet var der
ingen foredragsforeninger, men til gengæld
afholdtes der offentlige foredragsmøder
med en sådan hyppighed, at en forening
mange steder i og for sig var overflødig. I
Tønder Amt var det på tale at oprette en 1. H. P. Hanssen: Sønderjydske Foreninger, i:
forening i Ballum-Møgeltønderområdet; i
Højskolebladet 16. årg., 1891, sp. 977-982.
Sønderborg Amt virkede »Foredragsfor 
M. Mackeprang: Nordslesvig 1864-1909,
eningen for Nordborg og Omegn«. I Åben
Kbh. 1910, s. 154 f.
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Dannevirke, 20/1 1891

Dannevirke, 14/3 1891

fRøbetro, ben 19. Wtart«. forebraglf oreningen for fRøbetro
og Omegn afbolbt i©ftermibbag« et overorbentlig talrigt beføgt SRøbe t ©jæftgiver
HRaad« 2otale berfteb«.
3Røbet aabnebe«
meb Mffpngelfen af Sangen: „Seg er en fimpel Sonbemanb", tjuorefter Wiab« Senfen,
Sægerup, ^olbt et belaerenbe forebrag om
„ben norbfleSvigfle SonbeftanbS frigjørelfe
fra Hbelavcelbet".
©erefter oplæfte 2R. $In«
brefen, Äabenraa, en ©el Smaaftgffer af al
vorligt og morfomt Snbbolb, boorpaa faa
2Rab« Senfen fluttelig t uarme Drb oplpfte
om forebragSforeningerne« formaal og Opgaver.
Sfterat ber igjen var bleven funget
et $ar Sange, flnttebe« benne ©el af 2Rø*
bet, ber var bet fibfte i benne Sinter. Senere
famlebel igjen be talrige ©jaefter om be meb
@mørrebrøb battebe Sorbe.
Ogfaa benne
©el af Wttøbet var meget veHpttet, forfor
bet ogfaa i abflillige Smaataler frembævebe«,
at be tre 3Røber, ber vare bievne afbolbte
fiben foreningen« Stiftelfe, bavbe gobtgjort,
at ben bavbe Sivøtraft, fjviltet berettigebe tit
at nare gobt $aab meb $enfgn til frem*
tiben.
Dannevirke 21/3 1891: I Dannevirkes referat af
Foredragsforening for Rødekro og Omegns møde
den 19. marts 1891 får man et indtryk af, hvorle
des et typisk foredragsmøde forløb med sang,
foredrag og s måt aler.
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13-årige levetid. Før mødets afslutning teg
nedes et betydeligt antal medlemmer2.
Der kan næppe være tvivl om, at det var
Hans Friis og Nis Callesen, der stod som
initiativtagere til oprettelsen af Foredrags
foreningen for Rødekro og Omegn, men
der kan meget vel have været tilskyndelser
udefra. Foreningens vedtægter svarer i ind
hold nemlig meget nøje til de »idealvedtæg
ter« for foredragsforeninger, som H. P.
Hanssen i 1891 offentliggjorde i »Vore
Rettigheder I. Forenings- og Forsamlings
retten«. Det er derfor rimeligt at antage, at
han i det mindste har haft del i udarbejdel
sen af vedtægterne.

telsesmødet en god del medlemmer. Af for
eningens regnskaber kan vi se, hvordan
medlemstallet udviklede sig i årene 189118983:

2. Mødet er refereret i Dannevirke 23/12
1890. Se endvidere LA Åbenrå: Foredrags
forening for Rødekro og Omegns arkiv:
1890-, Protokol, hvor mødet er refereret s.
1, og hvor vedtægterne er indskrevet s. 2-5.
3. LA Åbenrå: Foredragsforening for Røde

kro og Omegns arkiv: 1890-99. Korrespon
dance og regnskabssager, hvor årsregnska
berne findes.
4. Alle oplysningerne om medlemmerne er
hentet fra medlemslisten i foreningens pro
tokol, s. 71-76, jvf. note 2.
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1890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98

84
123
127
127
123
110
115
108

medlemmer
—
—
—
—
—
—
—

Geografisk fordelte medlemmerne sig såle
des4:

Gårdejer Hans Friis, Kopsholt i Øster Løgum
sogn (1853-1937), var formand for Foredrags
forening for Rødekro og Omegn i hele forenin
gens levetid 1890-1903.

I social henseende domineredes forenin
gens medlemskreds ganske af folk med til
knytning til landbruget, specielt gårdejere:

Gårdejere
»Landmænd«
Parcellister o.l.
Andre ved landbrug
Håndværkere
Købmænd
Gæstgivere
Andre
Udenfor erhverv
Ialt

80
18
19
10
20
15
3
5
5
175

45%
1011 611 9233100%

Når man ser på bestyrelsesmedlemmerne
og kredsformændene, er gårdejerdominan
sen endnu større, idet 16 ud af 22 er gård
ejere5. Denne overvægt af gårdejere skyl
des næppe, at de var mere danske end folk
fra de lavere sociale lag.
Knap halvdelen af foreningens medlem
mer stod samtidig som medlemmer af Væl
gerforeningen, og de ledende personer i
foredragsforeningen sad ofte inde med til
lidsposter i Vælgerforeningen. Af bestyrel
sesmedlemmerne var Hans Friis tillids
mand for Vælgerforeningen i Rugbjerg.
Nis Callesen var medlem af Vælgerfor
eningens bestyrelse og dens tillidsmand i
Nørre Hjarup, og Hans Chr. Jessen var til
5. LA Åbenrå: Foredragsforening for Røde
kro og Omegns arkiv: 1890-99, Korrespon
dance og regnskabssager, hvor en liste med
kredsformændenes navne findes.
6. LA Åbenrå: Vælgerforeningens arkiv, nr. 1,
7 og 9.
7. Oplysningerne om foreningens møder (tid,
sted, taler, emne, antal tilhørere) er hentet

lidsmand i Bolderslev. Af kredsformænde
ne var de 14 ud af 21 medlemmer af og de
9 tillidsmænd i Vælgerforeningen6. Fore
dragsforeningens medlemskreds og ledelse
var således stærkt præget af bevidste, or
ganiserede dansksindede folk.

Foreningens møder
I vedtægterne blev det pålagt formanden
af sørge for, at der i tiden 1. oktober til 1.
april afholdtes et foredragsmøde hver må
ned. Det vil sige ialt 6 møder i foreningså
ret, der gik fra 1. oktober til 30. september.
Af nedenstående mødestatistik kan man
se, hvorvidt Hans Friis efterlevede denne
bestemmelse7:
fra :LA Åbenrå: Foredragsforening for Rø
dekro og Omegns arkiv: 1890-99, Korre
spondance og regnskabssager (annoncereg
ninger); Bjolderup amtsforstanderarkiv:
Abt. II, Fach 12, nr. 1: 1889-, Akten spec,
betreffend Versammlungen pp.; LA Sles
vig: Abt. 320, nr. 115; Dannevirke og
Hejmdal.
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1890-91
1881-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98
1898-99
Ialt

5
8
5
13
6
7
5
5
2
57

møder
-

Det ses altså, at målsætningen med 6 mø
der i hvert foreningsår stort set blev nået.
Møderne afholdtes tre steder: i Rhedersborg vest for Rødekro (20 møder), hos
gæstgiver Maack i Rødekro (8 møder) og
i Bolderslev (28 møder), hvor de fleste mø
der blev afholdt hos Aarø på Østerkroen.
Der var dengang ingen forsamlingshuse til
rådighed, men så tidligt som i 1892 - det
samme år, som det første nordslesvigske
forsamlingshus blev bygget i Skrave - hav
de foreningen opførelsen af et forsamlings
hus på dagsordenen på et møde den 12.
juni i Rhedersborg. Det var meningen, at
huset skulle have ligget i Rødekro, men
planen blev ikke realiseret. Værten i Rhedersborg havde nemlig hurtigt tilbudt at
udvide sine lokaler, så de svarede til for
eningens behov, og tillige havde han lovet
at afhente de tilhørere, der kom med toget,
på stationen i Rødekro. Og det selv om ve
jen fra Rødekro til Rhedersborg, som
»Dannevirke« bemærkede, var »hverken
lang eller trang, 20 Minutters magelig
Gang kan klare det hele«8.
De tyske myndigheder tillod ikke fore
dragsholdere fra Danmark, og man var
derfor henvist til hjemlige kræfter, hvilket
især ville sige journalister og frimenigheds
præster, der holdt henholdsvis 27 og 14
foredrag i Foredragsforening for Rødekro
8. Dannevirke 13/6 1892. LA Slesvig, Abt.
320, nr. 115: beretning fra amtsforstande
ren i Brunde til landråden 8/7 1892.
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og Omegn, mens 14 holdtes af andre, f.eks.
bønder og vandrelærere.
De hyppigst optrædende foredragsholde
re var H. P. Hanssen med 11 foredrag, fri
menighedspræst L. B. Poulsen fra Bovlund
med 10 og Sprogforeningens sekretær, M.
Andresen fra Åbenrå med 6 foredrag og
adskillige oplæsninger. Det bør også næv
nes, at foreningens næstformand, Nis Callesen, holdt et par foredrag.
En oversigt over de møder, hvor både
taler og emne kendes, er oplysende. De
fleste foredrag handlede om danske og nor
diske forfattere. En anden emnekreds var
geografi og rejser, og historiske emner
manglede naturligvis heller ikke. Tilhører
nes egen historie blev berørt i foredrag om
»Skoleforholdene i Nordslesvig i forrige år
hundrede« og »Den nordslesvigske bondes
frigivelse af herremandsvælden«. Desuden
var der et par naturvidenskabelige fore
drag, en række foredrag af aktuel og ofte
moralsk-filosofisk karakter og endelig var
der adskillige, såkaldt »religiøse foredrag«,
der især blev holdt af L. B. Poulsen. Det
faktum, at præster fra de grundtvigianske
frimenigheder holdt mange foredrag, såvel
»folkelige« som »religiøse«, viser klart, at
foreningen havde en grundtvigiansk ten
dens. I samme retning peger, at der holdtes
hele tre foredrag om Grundtvig, og et om
højskolesagen. Bag de religiøse foredrag lå
en bevidst strategi. Til A. D. Jørgensen
skrev H. P. Hanssen således i 1892: »Sam
tidig vil foredragsforeningen for Rødekro
og Omegn sørge for afholdelse af religiøse
foredrag med visse mellemrum. Det sker
efter Nis Callesen-Lerskovs sigende med
det bevidste formål derigennem at bane vej
for en senere udtrædelse af statskirken«.
De religiøse foredrag skulle altså skaffe
flere medlemmer til de små og isolerede
grundtvigianske frimenigheder83. Og ende8a. H. Jørgensen (udg.): H. P. Hanssens breve
til A. D. Jørgensen, i: SJy Årb 1978, s. 125.

Møder afholdt i Foredragsforening for Rødekro og Omegn 1891-1894
(medtaget er kun de møder, hvor både taler og emne er oplyst)

26/1
26/2
19/3

Rødekro
Bolderslev
Rødekro

H. P. Hanssen
H. P. Hanssen
Mads Jensen

21/10
8/12

Bolderslev
Bolderslev

L. B. Poulsen
M. Andresen
Nis Callesen

13/2
14/2
13/3

Rhedersborg
Bolderslev
Bolderslev

H. P. Hanssen
H. P. Hanssen
Mads Jensen

12/6
7/8

Rhedersborg
Bolderslev

L. B. Poulsen
M. Andresen

Rhedersborg L. B. Poulsen
5/1
Bolderslev
H. P. Hanssen
24/2
H. P. Hanssen
Bolderslev
3/9
20/10 Rhedersborg P. Andresen
Hans Petersen
16/11 Bolderslev
27/12 Rhedersborg Mads Jensen

16/1
15/2
9/3
16/3
15/4
20/5
23/9
16/11

Bolderslev
Rhedersborg
Rhedersborg
Bolderslev
Rhedersborg
Rhedersborg
Rhedersborg
Rhedersborg

10/12

Bolderslev

Jens Jessen
K. Jensen
L. B. Poulsen
Jens Jessen
L. B. Poulsen
Jørgensen
L. B. Poulsen
M. Andresen
Nis Callesen
L. B. Poulsen

1891
Folkeoplysningens betydning
Hjemmet
Den nordslesvigske bondes frigivelse fra herremandsvælden
St. St. Blicher
Verdensrummet
Højskolesagen

1892
De svages trøst
Energiens betydning
Åndslivets vækkende og gennembrydende kræfter
Pinsefesten
Kristoffer 2., grev Gert og Niels Ebbesen
1893
Religiøst foredrag
Kredsløbet i naturen og menneskelivet
Forholdet mellem tyskere og slaver
Henrik Wergeland
Skoleforhold i Nordslesvig i forrige århundrede
Religiøst foredrag

1894
Grundtvig I
Børneopdragelse
Religiøst foredrag
Grundtvig II
Religiøst foredrag
Religiøst foredrag
Religiøst foredrag
Grønlands natur og folk
Sparsommelighed
Folkeligt foredrag

lig var der ofte oplæsninger.
Vi har adskillige oplysninger om tilhø
rerantallet. Et foredrag af M. Andresen om
verdensrummet hørtes i Bolderslev af 200
personer, men det normale var et tilhører
antal på omkring de 50.

Sammenfattende kan man om forenin
gens mødevirksomhed sige, at den var af et
betydeligt omfang. Emnerne var tilsynela
dende ret uskyldige i politisk forstand, men
det har uden tvivl været af stor betydning,
at tilhørerne stiftede bekendtskab med
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Møder afholdt i Foredragsforening for Rødekro og Omegn 1895-1898
(medtaget er kun de møder, hvor både taler og emne er oplyst)

19/3
16/6
30/10
5/11
6/12

Rhedersborg H. P. Hanssen
Bolderslev
Doose, Nordborg
Bolderslev
H. P. Hansen
Rhedersborg Thomsen
Rhedersborg M. Andresen

1895
Bjørnstjerne Bjørnson
Min rejse til Amerika
Kulturstadet hos forskellige folk
Kristeligt foredrag
Folkeliv, skikke og religion i Kina

24/1
31/1
19/3
17/5
21/10
13/11

Bolderslev
Rhedersborg
Rhedersborg
Bolderslev
Rhedersborg
Bolderslev

Hans Petersen
Nis Callesen
L. B. Poulsen
L. B. Poulsen
Lycke, Rødding
Hans Petersen

1896
Folkevækkelse
Sjælens udødelighed
Grundtvigs liv og lære
Menneskets stilling over dyrene
Folkeligt foredrag
Leonora Kristine Ulfeldt

20/1
11/3
12/9

Rødekro
Bolderslev
Rødekro

J. Jørgensen
J. Jørgensen
H. P. Hanssen

7/11
14/11

Bolderslev
Rødekro

Hans Petersen
Thade Petersen

1897
Ludvig Holberg
Pastor Brorson og hans tre sønner
Samfundsforholdene i nutiden, særlig i de store
byer
Tidsmåling. Lysbilleder fra Island
Nansens nordpolsfart

11/1
23/2
21/10

Bolderslev
Rødekro
Rødekro

K. Jensen
J. Jørgensen
Thade Petersen

1898
Jødelands natur og folkeliv
Kirkelig poesi før og efter reformationen
Edison

dansk og nordisk åndsliv og historie, ikke
mindst på baggrund af, at disse emner slet
ikke blev berørt i skolerne, hvor undervis
ningssproget fra 1888 oven i købet kun var
tysk, bortset fra et par ugentlige religions
timer. At høre det danske sprog benyttet i
andre situationer end dagligdagens har
derfor også været vigtigt. Endelig må man
bestemt ikke undervurdere betydningen af
det folkelige samvær.

Foreningen og de tyske myndigheder
Af disse grunde søgte de tyske politimyn
digheder fra starten at lægge hindringer i
vejen for foredragsforeningerne, og Fore
dragsforeningen for Rødekro og Omegn

326

skulle heller ikke gå fri. Den preussiske for
eningslov var givet i 1850 som en forord
ning »om forebyggelse af et den lovmæssi
ge frihed og orden truende misbrug af for
samlings- og foreningsretten«9, en titel, der
afslører lovens reaktionære væsen. Politiet
havde her et godt redskab i dets kamp mod
danskeres og andre »rigsfjenders« organisa
tioner. Loven indeholdt et utal af fortolk
ningsmuligheder, den opererede således
med et uklart defineret begreb »politiske
foreninger«, for hvilke der gjaldt særlige
9. Om den preussiske foreningslov, se: H. P.
Hanssen: Vore Rettigheder I. Forenings- og
Forsamlingsretten, Sønderborg 1891.

Gårdejer Nis H. Callesen, Lerskov i Øster Løgum sogn (1837-1922), var næstformand i fore
dragsforeningen 1890-1903.

bestemmelser, for eksempel måtte kvinder,
elever og lærlinge hverken være medlem
mer eller overvære foreningens møder.
Det gjaldt derfor for myndighederne om
at få en oppositionel forening erklæret po
litisk, og dette forsøgte man også at gøre
med Foredragsforeningen for Rødekro og
Omegn, men det kneb øjensynligt med at
finde holdepunkter derfor.
Juleaftensdag 1891 skrev amtsforstan
deren for Bjolderup amtsdistrikt, P. Kjer,
Nyværk ved Åbenrå således til landråden
i Åbenrå, von Bonin, »dass es zur Zeit noch
keine wirkliche Anhaltspunkte gibt, um
dieser Verein zu einem »politischen« zu
stempeln«. Men Kjer var dog ikke i tvivl
om, at foreningen fulgte »einen streng po
litischen Zweck«, hvorfor han gav landrå
den tilsagn om »die mit Vorliebe hier in
Boldersleben abgehaltenen Versammlun
gen, aufs schärfste zu überwachen«10-.
Den første virkelige konfrontation mel
lem myndighederne og foreningen indtraf

den 24. februar 1893. Den dag afholdt for
eningen et møde hos gæstgiver Aarø på
Østerkroen i Bolderslev, hvor H. P. Hans
sen talte. Bagefter skulle der være bal, men
amtsforstanderen - det var nu Jürgen
Clausen fra Toldsted - bekendtgjorde, at
han ikke ville tillade, at ballet fortsatte ud
over polititimens indtrædelse. Polititimen
var det tidspunkt, hvor værten skulle lukke
lokalerne. Undtagen fra denne regel var
sluttede selskaber, som var lejere af et sær
ligt lokale til deres fornøjelser.
Foredragsforeningen mente, at man var
et sådant lukket selskab, men amtsforstan
deren var af en anden mening, og da poli
titimen kom, opløste han trods protester
ballet og idømte Aarø en større bøde. Hans
Friis klagede som foreningens formand
først til landråden i Åbenrå, der imidlertid
gav amtsforstanderen ret. Derpå klagede
Friis videre til regeringen i Slesvig, og den
ne gav foreningen medhold: opløsningen
havde været ulovlig11.

10. LA Åbenrå: Bjolderup amtsforstanderarkiv
Abt. II, Fach 12, nr. 1: 1889-, Akten spec,
betreffend Versammlung pp.

11. Hele episoden er beskrevet i Hejmdal 8/11
1893. Endv. LA Slesvig, Abt. 320, nr. 115.
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Den anden større konfrontation kom tre
år efter, i 1896.
Den 8. juni meldte kommuneforstander
ne August Friis i Bjolderup, Peter H. Matt
hiesen i Hjolderup og H. P. Matthiesen i
Raved sig ud af foreningen. Man må
stærkt formode, at dette skete på grund af
pres fra deres overordnede, allerede i 1891
var nemlig spørgsmålet om det betimelige
i, at kommuneforstandere deltog i forenin
gens møder blevet rejst12. Den preussiske
foreningslov foreskrev, at ind- og udmel
delser af foreninger skulle anmeldes til
amtsforstanderen senest tre dage efter, at
de havde fundet sted. Det var imidlertid
ikke sket i dette tilfælde, og Hans Friis blev
nu anklaget for at overtræde foreningslo
ven. Man havde dog været så forudseende
at give vedtægternes bestemmelser om indog udmeldelser en sådan form, at overskri
delse af foreningsloven kunne undgås. Man
blev således ikke medlem i det øjeblik,
man indmeldte sig hos den lokale kredsfor
mand, men først når man af bestyrelsen
var optaget i foreningen. Udmeldelse kun
ne kun finde sted ved regnskabsårets af
slutning, til 1. oktober, og skulle da med
deles bestyrelsen 4 uger før. Derfor måtte
'retten frikende Hans Friis, kommunefor
standernes udmeldelse havde først gyldig
hed fra 1. oktober13.
Hans Friis’ kendskab til foreningsloven

var større end myndighedernes, og han
havde viljen til at stå fast på sin ret.
I længden er myndighedernes fremfærd
måske blevet foreningen for meget. Under
Køllerpolitikken lykkedes det i 1898 poli
timyndighederne at få kammerretten i Ber
lin til at afsige en kendelse, hvorefter alle
foreninger, »som ved en nær Sammenslut
ning af Dansksindede og Udelukkelse af
Tysksindede søger at vedligeholde og om
muligt skærpe den Modstand, der i Nord
slesvig øves fra Danskhedens Side ... er en
politisk Forening«. Med denne kendelse i
hånden kunne flere foredragsforeninger i
Sønderborg og Tønder kredse erklæres for
politiske og dermed lammes14. For at und
gå at lide en tilsvarende skæbne har man i
Foredragsforening for Rødekro og Omegn
måske valgt at indstille virksomheden, i
hvert fald blev der i foreningsåret 1898-99
kun afholdt et møde, og i 1899-1900 to.
Antagelig er man samtidig holdt op med at
indkræve kontingenter. Den 24. februar
1903 skrev Hans Friis derfor til amtsfor
standeren i Øster Løgum: »Da keine der
Mitglieder des Vereins »Foredragsforening
for Rødekro og Omegn« in über 2 Jahren
Mitgliederbeitrag bezahlt haben, hat der
Vorstand des genannten Vereins beschlos
sen den Verein »Foredragsforening for Rø
dekro og Omegn« mit dem heutigen Tage
aufzuheben«15.

12. LA Åbenrå: Bjolderup amtsforstanderar
kiv, nævnte læg.
13. LA Slesvig: Abt. 320, nr. 115.

14. H. P. Hanssen: Fra Kampaarene, I, Kbh.
1927, s. 162.
15. LA Slesvig, Abt. 320, nr. 115.
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Tønders gamle rådhus-alen
Et bidrag til den slesvig-holstenske metrologihistorie i
1500- og 1600-tallet
Af ARNE HÆGSTAD
Ret mål og rigtig vægt har fra de ældste tider været et moralsk problem. Det kan
derfor ikke undre, at opbevaringen af justeringsnormaler blev anset for et reli
giøst anliggende. Sådan var det i romerriget, og med kristendommens indførelse
som statsreligion blev det en kirkelig opgave. Fra middelalderen kender vi eks
empler på, at en jernalen var anbragt på eller ved kirkedøren, så enhver havde
bekvem adgang til at kontrollere det stedlige alenmål.
Med renæssancen og reformationen fulgte sækulariseringen og dermed, at
opbevaringen af justeringsnormaler blev et verdsligt anliggende. Betegnende for
denne udvikling er det, at Kristian II ved lovene af 1521 og 1522 krævede, at
den sjællandske alen skulle ophænges som en justeralen på rådhusene i Malmø,
København, Odense og Viborg. Bag disse navne på hovedbyerne i de fire ’lande’
Skåne, Sjælland, Fyn og Jylland aner man drømmen om ensartet mål og vægt
i hele riget, men dertil var tiden ikke moden. Det fornemmes meget stærkt i
recessen af 1540. Kristian III fik indføjet, at der »udi hver købstad her udi riget
skal gøres en jernalen og hænges på rådhuset«, men med den bemærkelsesvær
dige tilføjelse, at dette offentligt tilgængelige justermål på den ene side viste den
sjællandske alen (som skulle bruges i handelen med klæde og silke) og på den
anden det lokale mål (som kun måtte bruges til opmåling af »jord og grund efter
gammel brug«). Med denne modifikation blev der taget skyldigt hensyn til
brugen af den kortere alen, som brugtes i Jylland og på Fyn. Udtrykket ’jysk
alen’ forekommer ganskevist først i året 1552, men det må ikke forlede til den
fejlagtige antagelse, at den jyske alen skulle være yngre end den sjællandske.
Tværtimod! Den sjællandske alen er langt yngre. Hvorfor det så blev den og ikke
den jyske, der ønskedes som Rigs-alen, hænger sammen med artilleriets indfø
relse. Under Kristian II støbtes de første broncekanoner i Danmark og - ganske
naturligt - efter de normer, som kongens svoger, kejser Karl V benyttede. (En
kvart sjællandsk alen var diameteren på en 32-punds kanonkugle af jern, hvor
efter større og mindre kalibre blev proportioneret).
Det var i 1500-tallets sidste halvdel opfattelsen, at den jyske (og fynske) alen
var identisk med den lybske; ikke så mærkeligt, når man betænker, hvilken rolle
Hanseaterne med Lübeck i spidsen havde spillet for den danske udenrigshandel
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gennem århundreder. I begyndelsen af 1600-tallet fremkom der imidlertid kla
ger fra Jylland over, at den jyske alens længde varierede fra by til by. Kristian
IV resolverede resolut ved Åbent Brev af 12/5 1602, at den lybske alen skulle
bruges i de jyske købstæder. Kun 11 år senere (Åbent Brev af 19/6 1613)
tilbagekaldtes den kongelige ordre til at bruge den lybske alen og alene den
sjællandske alen skulle bruges.
Nogen forklaring blev ikke givet, men forholdet er det, at Kristian IV var
begyndt at støbe kanoner efter et nyt system (Kartove-systemet), hvis beregnin
ger var baseret på den niirnbergske fod og tommer. Mens de ældre kanoner
havde været proportioneret efter et 16-talssystem, så benyttedes nu et 12-talssystem. Hovedkanonen i det ny system var den ’kvarte’ kartove, der udskød
24-punds jernkugler, hvis diameter var 6 niirnbergske tommer.
Omkring 1540 havde den matematikbegavede præst Georg Hartmann i
Nürnberg beregnet og konstrueret den første ’kaliberstok’, og i tiden derefter
(sidste halvdel af 1500-tallet) blev den en uundværlig del af enhver artillerists
personlige udstyr.
Den nürnbergske kaliberstok er en 4-sidet messingpind, der på de 3 sider med
hårfine streger angiver jern-, bly- og stenkuglers diameter i forhold til, hvor
mange nürnbergske pund kuglen vejer. På den fjerde side er som regel den
nürnbergske artillerifod på 12 tommer (eller et større tommeantal, hvis længden
tillader det) indgraveret med en præcision i inddelingen, der overgik, hvad man
hidtil havde kendt på målestokke af træ eller jern. Det er derfor ikke mærkeligt,
om disse artillerimålestokke har været normgivende ved fremstillingen af måle
stokke til brug i det civile liv.
Den nürnbergske artillerifod, der var en anelse længere end den lybske fod,
er - formentlig i 1500-taIlets sidste halvdel - blevet lagt til grund for det
alenmål, hvorom Caspar Danckwerth i 1652 skriver, at den gamle alen i hertug
dømmerne er »ein wenig grösser als eine lübecksche Elle«.
Fra Kongeåen til Nordnorge er alle de gamle rådhus- og endnu ældre kirkealenmål af jern forlængst blevet tilintetgjort. Efter forordningen af 1 /5 1683 om
ensartet mål og vægt i Danmark og Norge blev det gjort strafbart at være i
besiddelse af ældre mål og vægt. Efter pinsedag 1684 måtte til offentlig brug og
privat brug kun benyttes den danske alen (»som net kommer overens med 2
rhinlandske fødder«). Forordningen gjaldt ikke hertugdømmerne. Der skulle
derfor være en teoretisk mulighed for at finde ældre mål i de nordslesvigske
museers magasiner. Det har da også vist sig at være tilfældet!
Tønder Museum er således i besiddelse af den jernalen, som med 2 jernringe
og et T-jern har været fastgjort på byens rådhus, der blev opført i 1571. Alen
målet, der måler 575 å 576 mm, er ved islåede grove (og derfor upræcise) streger
delt i 4 kvarterer. Der er ikke spor efter årstal eller inskriptioner af nogen art,
der kan hjælpe til en datering. Om denne jernalen stammer fra rådhusets opfø
relse i 1571 eller måske er lidt yngre, kan derfor ikke siges med sikkerhed.
Alligevel er den for den metrologihistoriske forskning et betydningsfuldt monu
ment.
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Den spændende opgave er nu, om det kan bevises eller - i det mindste sandsynliggøres, at Tønders gamle rådhus-alen på 575-576 mm er identisk med
den, som Caspar Danckwerth kalder »den gamle alen i hertugdømmerne«, og om
hvilken han siger, at den var ’ein wenig grösser als eine lübecksche Elle’.
At Tønders rådhus-alen svarer til længden af 2 niirnberger fod = 24
nürnberger tommer = 575,5 mm, kan påvises inden for museets egne vægge, da
man er i besiddelse af en artillerimålestok fra 1625. På den ene smalside er
afsat 20 niirnberger tommer. Tolv af disse tommer, d.v.s. en niirnbergsk artille
rifod, måler 288 mm eller nøjagtig dét halve af Tønders gamle rådhusalen. Den
gamle Tønder-alen var altså absolut ikke noget tilfældigt mål; den var simpelt
hen lig 2 niirnbergske artillerifod.
Hvordan forholdt så denne Tønder-alen sig til den lybske?
Hans Lang skriver i sin ’Regnekunst’ 1576, at man på Fyn bruger den lybske
alen, og at 10 sjællandske alen er lig 11 1/40 lybsk alen. Af denne ligning lader
sig udregne, at den lybske alen forholdt sig til den sjællandske som 0,907 til 1.
Og da den sjællandske alen - som artillerimål - lader sig beregne med mate
matisk sikkerhed til 632,4 mm, så skulle den lybske alen i 1500-tallets sidste
halvdel svare til 573,6 mm.
Med en Tønder-alen på 575-576 mm kan man med rette bruge Caspar Danckwerths ord og sige, at den var ’ein wenig grösser als eine lübecksche Elle’, og man
må have lov til - med en til vished grænsende sandsynlighed - at anse Tønders
gamle rådhus-alen for identisk med ’den gamle alen i hertugdømmerne’.
Ved forordninger i 1584, 1636 og 1656 blev der gjort forsøg på at gøre den
lybske alen til enhedsmålet i hertugdømmerne, men det lykkedes ikke. Bønderne
har holdt ved »die alte Landruthe« og borgerne holdt ved den gamle alen. Det
gælder i hvert fald Tønder amt og købstad - også efter at regeringen i 1768
havde opgivet den lybske alen og i stedet krævede Hamborg-foden som almin
deligt længdemål i hertugdømmerne.

331

Tønders gamle rådhus-alen, der befinder sig på Tønder Museum og har inv.nr.
1378, er smedet af en kvadratisk jernstang, hvis ene ende er snoet til et håndtag
og afsluttet med et øje til ophængning. Den totale længde er 79,3 cm. Selve
alenmålet er afstanden fra stregen ved håndtaget til den modsatte ende, der udgør
575 å 576 mm. Kvarter-stregerne er islået med en mejsel, mens jernstangen endnu
var glødende, hvilket forklarer den manglende præcision i afsætningen. Der er tale
om variationer på ± 2 mm, men det har samtiden ikke hæftet sig ved, for mindre
end en alen ville ingen drømme om at aflæse på en alenstok. Tommer aflæste man
på et fodmål!
Med 2 aflange ringe og et T-jern har denne jernalen været forankret i rådhusets
murværk eller - muligvis - været fastholdt af jernbeslagene på rådhusdøren sådan
som man kender det fra middelalderens jernbeslåede kirkedøre.
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Artillerimålestokken fra 1625 (Tønder Museum inv.nr. 1392) er af messing. I tværsnit er den
rektangulær med 2 bredsider og 2 smalsider, der har deres største bredde ved det vaseformede
håndtag for derefter at aftage til ca. det halve ved den modsatte ende. Den nuværende længde er
kun 483 mm, idet der i den smalle ende mangler et lille stykke, som med matematisk sikkerhed kan
bestemmes til 48 mm. Den oprindelige totallængde har altså været 531 mm.

På den ene bredside er afsat kuglediametre for jernkugler op til 150 pund samt 6 Wienertommer
(152,4 mm) og 6 Dresdnertommer (143,0 mm). Endvidere årstallet 1625.

På den modsatte bredside er afsat kuglediametre for blykugler op til 150 pund samt 6 ’Paris und
Inspruck’-tommer (159,7 mm) og 6 Strassburgertommer (141 mm). Endvidere bogstaverne C T S
M F.
På den ene smalside en Nürnbergertömmestok med 20 tommer å 24 mm = 480 mm (incl. de
manglende 48 mm i den smalle ende). I lighed med andre artillerimålestokke fra 1600-tallet er den
anden tomme delt i 2 halvdele, den tredie i trediedele o.s.v. til den tyvende tomme, som er delt i
tyvendedele.
Den modstående smalside er alene kaliberstok for stenkugler op til 250 pund.
De afsatte kuglediametre for bly-, jern- og stenkugler er helt i overensstemmelse med tyske
kaliberstokke fra det 17. og 18. århundrede. Det samme gælder de afsatte Nürnberg-, Dresdner- og
Strassburgtommer. Med hensyn til de øvrige gælder, at der er nogle påfaldende afvigelser. Wienertommerne er for små, idet de nøjagtigt svarer til engelske tommer å 25,4 mm. Den anden afvigelse
er, at tommerne i Paris og i Innsbruck skulle være lige lange. Dette stemmer ikke med de faktiske
forhold i det civile liv, men dækker over den kendsgerning, at de kejserlige tropper (Østrigerne) og
franskmændene under 30-årskrigen øgede de gængse kuglediametre, så fjenden ikke kunne bruge
deres kugler. Disse ændrede kalibre har man beregnet med andre tommemål end dem, man ellers
benyttede i det borgerlige samfund. I krig gælder som bekendt alle kneb.
Det interessante ved artillerimålestokken i Tønder Museum er, at den viser, at ’den gamle alen
i hertugdømmerne’ var justeret efter 2 nürnbergske (artilleri-)fod og derfor »ein wenig grösser als
eine lübecksche«, som i 1600-tallet - sandsynligvis - har været justeret efter 2 Dresdner-fod og
derfor nogle få millimeter kortere.

Artillerimålestokken fra 1625 bærer mestersignaturen C T S M F, der står for ’Christoph Trechslers
Sohn me fecit’ (C.T.’s søn gjorde mig).
Familien Trechsler (Drechsler, Dressler) var bøsse- og instrumentmagere gennem 3 generationer.
Christoph T., var søn af bøssemager Lorenz T., og blev gift i 1571, hvorefter man tør formode, at
han er født en gang i 1540’erne. I 1588 blev han ansat som bøssesmed hos kurfyrsten af Sachsen,
der var en kødelig fætter til Kristian IV, og som iøvrigt havde tilbragt en del af sin barndom i
Danmark.
Christoph Trechsler signerede sine arbejder C.T. og C.T.M. (M = Mechanicus). Den ældste
artillerimålestok i Tøjhusmuseet i København (inv.nr. a.66) stammer netop fra Kristian IV’s tid og
er signeret C.T.M. 1605. Signaturen C.T.M.D. (D. = Dresden) forekommer også. På kaliberstok
ken, der sidder i skeden til Kristian IV’s admiralssværd fra 1617, er signaturen C.T.D.E.M. (C.T.
Der Eitere Mechanicus), hvoraf udledes, at hans søn (formentlig med samme fornavn som faderen)
også har virket som instrumentmager. Sønnen har godtnok villet vedstå sin afstamning (C.T.S.), men
hans ting skulle tale for sig selv, og derfor har han tilføjet et ’me fecit’ ved bogstaverne M.F.
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Udelukket
AF STEEN WULFF ANDERSEN
Det siges, at de bedste fund gøres i museernes magasiner, og selv om det nok er
noget overdrevet, er der nu noget om snakken. På Haderslev Museum fandtes
således for nogle år siden ved oprydning i en skrivebordsskuffe et gammelt
stempel med teksten: »Von der Einlieferung und Einschmeltzung ausgeschlos
sen« og underskrevet »Museumsleiter«.
Som nytiltrådt museumsleder var jeg meget interesseret i at vide, hvad det
var, jeg kunne udelukke, men den rette sammenhæng gik først op for mig, da jeg
et par år efter i museets magasiner genfandt stemplet på en lille seddel1), der i
1970 var skænket museet af fru Anne Marie Skau, Øster Lindet. Fru Skau
skriver i et ledsagende brev: »Husker som Barn da vi maatte aflevere alt Kobber
til Krigsministeriet, Gruekedler og andet. I Haven gravede vi en Del ned som
vi ikke var sikker paa at kunne beholde - men fik af Tilsynet saadanne Mærker
som vedlagte til at hænge ved en 7-8 Stykker Ting, fra Brændevinsbrænderiet
bl.a. De hang hele Krigen igennem paa Væggen med Sedlerne, saa Kommune
forst. og Amtsforst. kunde se vi havde Lov - og »alt andet« var afleveret paa en
stor Vogn omme i Byen«.
Tvangsafleveringen af metaller sættes i værk allerede tidligt under 1. verdens
krig. Fra den 30. april 1915 har vi den første bekendtgørelse underskrevet af
artillerigeneral v. Roehl i Altona.2) Den bliver senere udvidet med andre forord
ninger, og i 1917 måtte man endog ty til kirkeklokkerne for at dække behovet
for metal til krigsindustrien. Der var dog visse undtagelsesbestemmelser, bl.a.
for genstande af »en særlig kunsthåndværksmæssig eller kunstnerisk værdi«. Om
genstanden havde en sådan værdi, skulle afgøres af »anerkendte sagkyndige«
personer/3) i Haderslevs tilfælde af museumsinspektør C. M. Lund.
Det har umiddelbart ikke kunnet opspores, hvor meget metal, der blev afle
veret i Haderslev området, men der er ingen tvivl om, at mange gode stykker er
blevet gemt af vejen, således som Anne Marie Skau beretter om. C. M. Lund
har fortalt, at der efter krigen blev afholdt en auktion i Museets have over
antikviteter, der ikke var blevet omsmeltet, for at man kunne give aflevererne
en vis erstatning.4) Hermed blev der sat punktum for et stykke museumshistorie,
der forhåbentlig aldrig gentager sig.

Noter:
1) Haderslev Museum nr. h 8788.
2) Haderslebener Kreisblatt 4.5.1915, p. 138.
3) Haderslebener Kreisblatt 9.12.1915, p. 390.
4) Iflg. meddelelse fra museumsinspektør Hans Neumann.
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Ganderupgaard er en ældgammel gård og har altid været firlænget. I
1858 blev den flyttet nogle hundrede meter op på højere land og nyop
ført. Det er således ikke den samme gård, der har været centrum for de
forskellige breve, men det lune og hyggelige er sikkert fulgt med over i
de nye bygninger (Maleri - Privateje).

To bindebreve fra Ganderup
i Fole sogn
AF H.P. JENSEN
Engang i 1983 bragte Sønderjysk Månedsskrift en artikel af Knud Erik Stav
nager: Kærlighedsbreve til en gårdmand.
Brevene var skrevet af pigen Magdalene Jepsdatter til gårdmand Hans Eb
besen Vind i Ganderup i 1827/8 og var et regulært frieri, der dog ikke gav
resultat. Hans Ebbesen Vind (1793-1856) giftede sig i 1830 med Anna Mads
datter fra Hjerting, der døde allerede i 1844, i ægteskabet var der ingen børn.

Ganderup
Ganderup er en lille samling gårde sydøst for landsbyen Fole, i reglen tales der
om tre gårde: Ganderupgaard, der i mange generationer var i slægtens Vinds eje,
Ganderup kro, der nu kaldes Munkegaarden, og endelig Aakjær, der i 1816
flyttedes til Hanningtoft bjerge længere østpå mod Gram. Fra denne gård stam
mer den navnkundige engbonde Laurids Hansen Kaltoft, hvis store engoverris
lingsanlæg ved Aarup endnu består. De tre gårde blev anset for særdeles gode
ejendomme på grund af den store høhøst.
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Om bindebreve
Bindebreve er en gammel skik, i reglen en versificeret opfordring til at holde et
gilde, men der kan være undertoner af gedulgt frieri eller godmodigt drilleri. Et
hyggeligt gæstebud var en kærkommen afveksling i fortidens ret ensformige
dagligdag.
Versekyndige skrev for sig selv eller for andre, der ville aflevere et originalt
brev, der helst skulle være vittigt, kunstfærdigt rimet og skønskrevet. Brevet var
i reglen smykket på forskellig vis: Skrevet i cirkelringe, forsynet med tegninger
og ornamentering eller kunstklippet. Tit gik det dog billigere og nemmere til.
Der fandtes bøger med forlæg for de skriftlige arbejder, et almindeligt menneske
kunne komme ud for. Det gjaldt også bindebreve. Teksten i sådanne forlæg
kunne være meget enkel for ikke at sige naiv.
Bindebreve afsendtes på Tamperdag, af sådanne fandtes der fire (oprindeligt
tre) i kirkeåret. Quattuor temporum = de fire tider kunne i folkemunde blive
til Katemberdag eller Quatemberdag, temporum alene blev til Tamperdag. Den,
der lå i ugen efter Pinse, var mest populær, den faldt jo i reglen i en dejlig
sommertid.
Egentlig var Tamperdag indledning til en faste, men der er tradition for at
gækken godt kunne slås lidt løs før den strenge spægelse. Derfor er bindebrevet
udtryk for livsglæde, det er en Aufforderung zum Tanz. Tilfældigt er to binde
breve fra den egn, som Knud Erik Stavnager allerede har bragt kærlighedsbreve
fra, dukket op. Med meget kort varsel skal det forsøges at give nogen baggrund
for de to breve.

Ærebånd eller bindebrev
Ærebaand eller Bindebrev til Katrina Vind, Ganderup.
En Morgen tidlig jeg monne opstaae, for Fugle Sang at høre paa, jeg udi Skoven
gange. Men See kuns hvad der Møtte mig et Dyr var ret Forunderlig. En Hjort
med Gylne Takker, mig syntes paa dets Horn stod et Tegn som jeg ei ret forstod,
det ønske jeg at fatte. Jeg gik da strags til Fader min, og sagde jeg har seet et
Tegn. Hvad monne dette betyde. Min Fader strax sin Almanak tog, og gjorde
mig deraf saa klog det Tamperdag monne være, min kjære Katrine kom ihu,
hvorledes du dig løser nu. Alt med din Egen Ære. Thi Skjænk og Gave hör dertil,
før vi dig fri erkjende vil for min Kammerater den Bedste. Vin og Hvede Brød
dertil, Kaffe og Sukker dertil sød, med Lyst vi og Musikken hör, til Dansen vi
os da og för, For os at lystig gjöre. Naar denne Lyst til ende er, Jeg dig da som
min Söster kjer, vil fri og lös bekjende, Og Ønsker dig tilligemed en rolig nat og
altid Fred, Foruden Angest og Qvide, imens du leve skal paa Jord, Indtil du salig
herfra Gaar og Himmelens Sall Bestiger.
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Bindebrev til Katrina Vind, Ganderup.

E.Sk. Med det förste jeg agter du löse dig vil,
Thi Saasandt som jeg bliver buden dertil
Skal jeg saavidst ei blive hjemme.
Men jeg skal være den förste paa Plads
Saasandt som jeg blive Godt til Pas.
Hendrik F.Haugaard
den 28.Mai 1828
Ganderup paa Tamperdag

Brevets modtager er Cathrine Vind, søster til Hans Ebbesen Vind, og født den
1. november 1809, atten år gammel, da brevet blev modtaget. Brevskriveren er
Hendrik Fallesen Haugaard, der kom fra Øster Lindet. Der er ingen tvivl om,
at Cathrine Vind har været en attråværdig pige, men her kom der ingen forbin
delse i stand. Den 16. juli 1830 giftede Hendrik Haugaard sig med enke i Fole
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Kro (den nuværende Jeppe Schmidts Gæstgivergaard) Gunder Madsdatter.
Hendrik og Gunder blev ophav til den kendte Haugaard slægt i Fole, der en tid
kendtes som de »Fole drenge«, de var handelsfolk over hele Jylland og Sønder
jylland. Slægten findes endnu i Fole på Ny Dyssegaard, efterfølger af den
ældgamle gård Dysse.
Hendrik Haugaard har ikke præsteret den store versekunst, der er tydeligt
tale om en afskrift af et forlæg i en skrivebog. Hans navn står kækt i et stort
hjerte, datoen er den 28. maj 1828, Tamperdag. Hvad mon broder Hans Ebbe
sen Vind har sagt til, at lillesøster fik sådanne breve. Ingenting vel sagtens, de
får jo deres vilje, de små søstre.

Til min veninde
Det andet bindebrev er skrevet ti år senere den 6. juni 1838 formentlig i Sten
derup ved Rødding. Brevet er stilet til veninden Anna Vind i Ganderup, utvivl
somt Hans Ebbesen Vinds hustru. Brevskriveren er Stine Kathrine Koch, hendes
skrift er ualmindelig elegant, klar og fast, endnu mere overraskende er teksten.

Til min Veninde hojstædle Kone, Anna Wind i Ganderup
Af sand Höiagtelse hende venskabelig tilstillet som et Bindebrev paa Quatember
dag den 6te Juni 1838. -

Sidst Sommer jeg havde den Ære, at spise lang Tid ved dit Bord,
Og Velsmag i Alt monne være, du prises af mig som Madmoer!
Forandring i alting vi finde, saa Vinteren hastig gik hen,
Og Foraar med blidere Vinde forkynde os Sommer igjen. - Men mig én Ting
vender tilbage, som Tiden med sig rimer hen,
En Pige der faaer sig en Mage, hun aldrig blier Jomfru igjen.
Derfor har jeg Aarsag at haste og bruge beleilig min Tid,
Ei nogen mig vel kan laste, jeg anvender Umag og Flid.
Quatember-dag jeg monne finde, idag i min Kalender at staae,
derfor jeg idag vil dig binde, thi i morgen det ei kan angaae,
For Brevet du dog vil tillade i Fremtid mig Venskab som før,
Venskab vi gemmer man skader, al Fjendskab maa jages paa dør.
Imidlertid tror jeg vist ikke, du længe som bunden vil gaae,
Nei, vist ei; thi det sig ei skikker, du derfor dig löse snart maae!
Stil an da för Sommeren sig ender, og giv os til Lösning en Fest,
Byd dertil af Venner og Frender, jeg bliver da ogsaa din Gjest. Hvormed du os da bör tractere, det jeg foreskrive ei kan,
Men lystige ville vi være, for dig og din elskede Mand. Imidlertid ønskes: god Lykke og Velstand maa blive din deel!
Gid Sorgen dig aldrig nedtrykke! Gid Glæde maa boe i din Sjel!
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Bindebrev til Anna Vind, Ganderup.

du og din elskede Mage maae himlens Velsignelse faae!
gamle og mætte af dage I begge af Tiden udgaae!
aldrig I her skulle savne det som der kan fremme jert Held!
begge I salig maae havne og faae med Udvalgte Jer deel!
Dette önskes velmeent og af et oprigtigt Hjerte af
din
sande og tjenstforbundne Veninde
Stine Kathrine Koch
Stenderup 6te Juni
1838

Gid
Gid
Gid
Gid

Det fremgår af teksten, at Stine Kathrine Koch har opholdt sig i Hans Ebbesen
og Anna Vinds hjem. Det kunne synes, som om Stine Kathrine Koch havde fået
eller var ved »få sig en mage«. Det haster med at binde Anna Vind, så hun vil
være tvunget til »løse« sig ved et gæstebud.
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Versemålet er letløbende, velrimet og fast. Sproget er lidt højtideligt, det er
bundet af versemålet. Alligevel lyser brevet af underfundighed og vid. Det er et
virkeligt fornemt bindebrev, som nok skal have givet resultat. Det er blevet læst
og vist frem, bedre endnu, det er blevet gemt, samme gode skæbne fik Hendrik
Haugaards lidt enklere hjertesuk.

Men hvem var Stine Kathrine Koch?
På Rødding egnen er der stadig mange Koch-navne, men ingen har kunnet
henføres til Stine Kathrine Koch.
Arbejdsredskabet er ganske simpelt: En telefonbog og mange opringninger til
nær og fjern ved aftenstid. Overalt stor interesse og imødekommenhed, men
noget slægtsforhold nåes der ikke frem til.
En nærliggende tanke var, om det første brevs Katrina Vind kunne være
blevet gift Koch, og hendes fulde pigenavn havde været Stine (Kjestine) Cathri
ne Vind, men det er ikke tilfældet. Kirkebogen siger kun Cathrine. En anden
tanke var, om Stine Kathrine havde tjent i Anna Vinds hjem, men iøvrigt være
kommet langvejsfra. Så er det straks vanskeligere. Meldebogen for tyende, kir
kebogens jevnføringsregister og folketællingerne kunne give fingerpeg, men helt
sikre er disse kilder ikke. En nærmere undersøgelse kræver megen tid.
Er det da så nødvendigt at spore Stine Kathrine så nøje, næsten 150 år efter
at hun skrev sit kække brev?
Ok nej, det er kun en sport.
Men drilles man med, at man slet ikke kan finde hende, så går den vilde jagt,
indtil hendes fulde navn og herkomst, alle data og livsløb findes.
Mon nogen skulle vide noget?
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Et billede fra 1920’rne viser hvordan den pom
pøse ejendom med malingen hængende i laser
var ved at gå i forfald.

Østergade 15 i Tønder
og dets beboere gennem 200 år
— sygehus, arbejdsanstalt og borgmestergård —
AF LARS N. HENNINGSEN
Østergade 15 i Tønder er et smukt, teglhængt rødstenshus i to etager. Store,
hvidmalede vinduer er taktfast placeret omkring indgangsdørens klassicistiske
dørportal med tempelfronton og pilastre. Gavlkvisten øverst oppe understreger
symmetrien. Gavlmurene er af bindingsværk. Det er en statelig, harmonisk byg
ning.1)
I næsten uændret skikkelse har denne facade i 200 år sat sit præg på Øster
gade. Men bag facaden har huset tjent vidt forskellige formål. Bygningen har
dannet rammen om spændende kapitler af Tønder bys historie. Østergade 15
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blev bygget som byens første sygehus - det ældste i Nordslesvig. Derefter rum
mede det kommunens arbejdsanstalt, og blev så i de urolige år op til »oprøret«
i 1848 byens borgmestergård. I årene efter Genforeningen boede forfatteren af
Tønder-egnens »nationalsang« - lektor Egeberg Jensen - i huset. Fra 1935 har
tandlægerne Hansen - far og søn - resideret i bygningen.
Lad os nu genkalde de kapitler af Tønders historie, som har udspillet sig i den
jubilerende ejendom, og lad os undervejs prøve at give nogle kulturhistoriske blik
ind i et borgerligt Tønder-miljø.

Dr. Krichauff og sygehusets oprettelse
Slutningen af 1700-årene er oplysningens og humanismens tidsalder, præget af
reformiver og nyttetrang og ønsket om at gøre tilværelsen lettere og lykkeligere
for menneskeheden. Også i Tønder var der utallige opgaver at tage op, ikke
mindst når det gjaldt en bedre sygepleje. På dette område var der i 1780’ernes
Tønder en mand med særlig virketrang, nemlig byens fysikus Johann Gottfried
Krichauff.
Krichauff var født i Görlitz i 1738 og havde været feltskær hos Frederik den
Store. Han kom til Tønder i 1768 opfyldt af iver efter at forbedre vilkårene for
fattige og syge. Der var god brug for reformer. Trods en beskeden uddeling af
ugepenge til byens fattige hver onsdag i salen i hospitalet florerede tiggeriet, og
det kneb ofte for de fattige at finde arbejde. Under sygdom blev nøden dobbelt
stor.
Det var disse tilstande Krichauff ønskede at ændre, og han satte især kræfter
ne ind for at skabe en bedre sygepleje. I sin praksis så han, hvor lidt de sparsom
me sygepenge hjalp den fattige under sygdom. Når småborgeren blev ramt af
sygdom, stod han ofte ganske uden midler og kunne ikke skaffe sig den rigtige
lægehjælp, men måtte søge til kloge koner, med uheldige følger. Krichauff
ønskede derfor oprettet et institut, hvor de syge kunne få bolig, renlighed, god
diæt og pleje.
1 1784 skred han til handling. Da borger og krydderihandler Christian Hansen
gik konkurs i 1784, erhvervede Krichauff hans to huse, og i februar måned
rettede han henvendelse til byens borgerskab med anmodning om at støtte op
rettelsen af et »Verpflegungshaus«. Ikke blot egentlige fattiglemmer skulle hjæl
pes. Lægens tanker var især rettet mod de flittige håndværkere og daglejere, som
under sygdom stod helt uden midler. Til disse »bevaringsværdige« statsborgere,
hvis bortgang ville være et sandt og uansvarligt tab, skulle plejehuset vies.
Ubemidlede skulle have gratis pleje og underhold i sygehuset, og andre skulle
kunne få hjælp i deres eget hjem. Krichauff bad om bidrag til husets indrettelse
og til opbyggelse af en fond, som skulle bestride de fremtidige plejeudgifter.2)
Opfordringen faldt i god jord. Tolv af de mest velhavende borgere, deriblandt
de kendte legatstiftere kniplingshandler Paul Popsen, krydderihandler Hans
Friedrich Leo og Sophie Holtzendorf, enke efter apoteker Carl Friedr. Holtzendorf, skænkede ialt 2483 rdl. 16 sk. Desuden tegnedes 94 rdl. i årlige bidrag.
Opmuntret af indsamlingens resultat lod Krichauff de to huse i Østergade
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Østergade 15. Arkitektopmåling fra maj 1970. Nordfacaden mod gaden. Huset frem
træder her som det så ud efter den af borgmester Sibbers gennemførte ombygning o.
1835.

nedrive, og i stedet opførtes det nuværende Østergade nr. 15. Det nye hus hørte
til de anseligste i byen og rummede fire store og fire små værelser, et stort
køkken og kælder. Det hørte en pæn stald og have til hovedbygningen.
De bedst mulige ydre rammer var skabt for det nye pleje- og sygehus. Men
virkeligheden blev en anden. Krichauff havde forbygget sig. Fonden var op
brugt, arbejdet for de syge kunne ikke straks begynde efter planen, menigmand
var mistænksom over for anstalten, og hos byens borgerskab kølnedes interessen,
da synlige resultater lod vente på sig.
Særlig uheldigt var det, at bystyret, anført af rådmand og bysekretær Georg
Friedrich Horup, direkte modarbejdede Krichauff. Horup var genbo til sygehu
set og var meget foruroliget ved tanken om, hvad naboskabet til en mængde syge
folk kunne medføre for ham selv. Så da Krichauff i 1786 bad om skattefrihed
for det nybyggede sygehus, gav magistraten udtryk for sin største uvilje: der var
slet ikke brug for et sygehus, de fattige foretrak dårlig pleje hos deres pårørende
fremfor at blive optaget i et hus, hvor de forventede at blive udsat for medicinske
og kirurgiske eksperimenter. Sygehusets hidtidige virke aftvang heller ikke ma
gistraten beundring: først efter at Krichauff havde ansøgt om skattefrihed, var
tre patienter blevet optaget. Af dem var en kvinde død, »und dies ist bis hiezu
der so sehr gerühmte Vortheil gewesen, der durch sothane Anstalt dem Publico
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Østergade 15. Arkitekturtegningfra maj 1970. Sydfacaden mod haven som den har set
ud siden ombygningen o. 1835.

erwachsen soll«. Magistraten ønskede med andre ord anstaltens snarlige under
gang og kunne ikke anbefale, at sygehuset blev skattefrit.
Krichauff lod sig dog ikke slå ud. Han henvendte sig til regeringen, hvor man
mente, at skattefrihed var det mindste, som fra bykassens side kunne ydes til en
så almennyttig indretning. Resultatet blev, at kongen ved reskript af 2. marts
1787 bevilgede skattefriheden og stadfæstede en plan for sygehusets fremtidige
virke. Herefter skulle sygehjælpen bestå i dels pleje i hjemmet dels i underhold
og pleje til fattige optaget i sygehuset.

Sygehuset sygner hen
Hurtigt viste det sig, at planen ikke kunne gennemføres efter hensigten. Alle
indsamlede midler var opbrugt af nybyggeriet, og nye bidrag udeblev, selv efter
at kongen havde stadfæstet instituttet. Almindelig uvilje rådede hos de velha
vende, som følte sig generet af sygehusets beliggenhed midt på hovedgaden.
Allerede i 1780’erne var det altså umuligt at skaffe nye midler, og anstalten stod
i stampe. Krichauff blev snart efter næsten blind, og måtte lade tingene gå deres
skæve gang.
Sygehuset blev bestyret og beboet af kirurg Neiling, men det var ikke som
planlagt muligt at yde gratis underhold og pleje. Helt fattige kunne få frit logi
i sygehuset, men kost og pleje skulle betales, og plejeudgiften var højere i
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Arkitektopmåling af husets stueplan. Til højre for den gennemgående diele ligger kon
toret mod gaden og arbejdsværelset mod haven. Til venstre pigeværelse, spisekammer
og køkken.

sygehuset end hos private. Kun meget få, især udenbys fattige, søgte derfor om
optagelse. »Patienter« blev sjældne gæster. I 1803 registreredes som beboere kun
Peter Neiling, hans hustru, datter og tjenestepige, et forældreløst barn på 9 år
og en underofficer Hermann Magnussen, som var »Hausgenosse«.3)
For Krichauff var denne udvikling en alvorlig skuffelse. Sønnen Johann Carl
Krichauff, der i 1810 blev overretsråd i Slesvig, kunne mange år senere fortælle,
hvordan faderen ofte med tårer i øjnene havde givet udtryk for sin sorg over, at
hans skønneste forhåbninger var gjort til skamme.
Efter Krichauffs død i 1806 overgik administrationen til den nye fysikus Peter
Dircks. Men det rent private sygehus havde fortsat ingen indtægter. Udgifter til
vedligeholdelse og skatter måtte Dircks dække af egen lomme, og der kunne ikke
ydes de få »indlagte« gratis pleje eller kost. Som regel stod det store hus gabende
tomt. Det højeste antal indlæggelser noteredes i 1811 med 10, og de fleste var
udenbys gæster.
Sygehuset gik tydeligt sin opløsning i møde. Dircks’ tilgodehavende steg,
kirurg Neiling nærmede sig støvets år, blev lammet og kunne ikke længere yde
de syge nogen hjælp. Inventaret var også beskedent. I 1819 var der kun to store
skabe, fire borde, tre ovne, fire senge og fire stole og en natstol.4)
Da Neilings og Dircks’ tilgodehavender i 1819 havde nået en betydelig stør
relse, anbefalede de begge, at sygehuset blev ophævet. Som venteligt støttede
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Arkitekturopmåling af husets 1. sals-plan. Til venstre for trappen borgmester Sibbers’
soveværelse, til højre dagligstuen og mod gaden salen. Skillevæggen mellem »salen« og
den »gule stue« er markeret med stiplede linjer. Væggen mod gaden ved A er af nyere
dato.

magistraten straks planen. Resultatet blev, at sygehuset blev ophævet i 1820.
Bygningen overgik til fattigkassen, dvs. til kommunen og blev i 1826 indrettet
som arbejdsanstalt.
Arbejds- og spiseanstalt
Arbejdsanstalter var et almindeligt anvendt middel i fattigvæsenet fra sidste
halvdel af 1700-årene. Bag deres oprettelse lå den tanke, at fattigdom især
skyldtes arbejdsløshed - frivillig eller ufrivillig - og manglende uddannelse.
Derfor skulle kommunerne oprette arbejdsanstalter, hvor de fattige kunne ar
bejde - som regel spinde - eller hente råmaterialer til forarbejdning i deres eget
hjem, så de på den måde selv kunne tjene til det daglige brød.
I Østergade 15 indrettede man det på den måde, at en »fabrik- og værkme
ster« Friedrich Alwadt fik venstre halvdel af underetagen samt køkken til fri
bolig. Sammen med sin kone skulle Alwadt holde øje med de fattige som arbej
dede i anstalten, og han skulle give undervisning i at spinde, haspe, kradse uld
og væve. Endelig skulle han organisere arbejdet for de fattige, der fik materialer
til forarbejdning uden for arbejdshuset.5)
Den onde skæbne, som havde fulgt sygehuset, trak imidlertid lange spor.
Arbejdsanstaltens varer var ikke konkurrencedygtige og kunne vanskeligt afsæt
tes. Underskuddet og gælden steg konstant. Efter kun 7 år, i 1833, måtte man
indstille arbejdet.6)
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En af de klassicistiske fyldingsdøre fra borgmester Sibbers’ tid.

Samtidig ophørte også en anden aktivitet, nemlig kogeanstalten, som var
startet i december 1831. I de foregående år havde lange perioder med kulde,
regn og misvækst hærget særlig slemt i de lavtliggende områder omkring Tønder.
Det havde skabt kornmangel og dyrtid. For at sikre de ubemidlede mod en
lignende mangelsituation og modvirke tiggeriet oprettedes en »Koch-Anstalt für
Arme« fra 7. december 1831. Ved frivillige bidrag fra borgerne indsamledes 398
mk. 2 sk., og køkkenet i Østergade 15 blev udstyret med køkkentøj og en ny
bræddevæg - formentlig for at holde de fattige i behørig afstand fra gryderne.
En Martin Knudsen og hans kone blev antaget som »kokke«. Købmand Joh.
Altmann, der også var fattigplejer, leverede de nødvendige grøntsager og tørv,
og fattige kunne nu hente »spisetegn« å 1 sk. hos fattigregnskabsføreren. Spisetegnet gav adgang til at hente en portion mad i Østergade 15. Menuen var oftest
en form for grød eller suppe. F.eks. »Flensburger Erbsensuppe« kogt på ærter,
spæk, smør, porrer, salt, ærtemel eller »Flensburger Graupensuppe«, kogt på
gryn, sirup, eddike og allehånde. Opskrifterne havde man fra en tilsvarende
anstalt i Flensborg. Et medlem af fattigkommissionen eller en fattigplejer over
værede uddelingen, målte portionernes omfang i den store gruekeddel og kon
trollerede serveringens kvalitet.
Der var behov for kogeanstalten. I den første tid serveredes dagligt 50-70
portioner, og omkring 10 personer købte dagligt for egne penge et middagsmål
tid. Omkring 7200 portioner blev leveret indtil udgangen af april 1832. Et år
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Blik gennem dielen mod haven. Til venstre den smukke trappe til 1. sal. I baggrunden
barokdøren, som indtil ombygningen under borgmester Sibbers sad i gadefacaden. Fra
en kongemodtagelse i juli 1920.

senere blev der i samme periode leveret ca. 6100 portioner - altså en vis ned
gang. Kosten var heller ikke populær, og ved sommersæsonens start i 1833
ophørte bespisningen i Østergade 15. Køkkenet stod nu tomt - som resten af
huset.7)

Borgmester Sibbers køber Østergade 15
Da arbejdsanstalten og spisekøkkenet i 1833 havde indstillet driften, nærede
magistraten kun ét ønske - at komme af med den ejendom, som fra starten var
fulgt af uheld. Regeringen i København strittede imod - men efter længere
forhandlinger lykkedes det byens vise fædre at få deres vilje. Anstalten blev
nedlagt. Huset stod nu helt ubeboet, og blev i 1835 sat på auktion. Køber blev
borgmester Paul Sibbers.
Sibbers var en nøglefigur i byen. Han var født i 1791 på den store gård
Vrågård i Klægsbøl (Klixböll) sogn og havde efter skolegang i Tønder og Husum
læst jura i Kiel og Göttingen. Efter eksamen i 1816 blev han amtssekretær i
Tønder og i 1819 forfremmet til politimester og rådmand. Opgave efter opgave
blev ham overdraget. 1 1822 blev han justitiarius for Frederikskog, i 1828 fik han
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bemyndigelse til at virke som bysekretær i tilfælde af borgmester Horups syg
dom. I 1834 fulgte udnævnelsen til borgmester, bysekretær og byfoged, og en
delig i 1836 hædredes han med titlen »justitsråd«.8)
Sibbers var en travlt optaget embedsmand, og ugift. Efter udnævnelsen til
borgmester følte han dog trang til en repræsentativ bolig. Da Østergade 15 blev
til salg i 1835, sprang han til og fik huset for 533 rbdlr. 32 sk. - vurderingen var
2160 rbdlr.!9) En betydelig renovering blev foretaget. Facaden blev prydet af
den smukke klassicistiske fyldingsdør omgivet af en pilasterportal og kronet af
en trekantsfronton. Den gamle barokke fløjdør blev flyttet til havesiden. Stue
etagen blev indrettet med køkken, arbejdsværelse, kontor og pigekammer. På 1.
sal blev der dagligstue ud mod haven og en 4-fags »sal« til gaden, begge prydet
af nydelige stuklofter med små rosetter langs kanten. Øst for »salen« var der en
1-fags »gul stue«, og måske var det vestligste fag af salen også skilt fra med en
let væg.10) Endelig lå Sibbers’ soveværelse ud mod haven på 1. sal. Borgmesteren
flyttede ind i de pæne, ny-restaurerede stuer, hvor syge og fattige før havde
arbejdet og spist den tarvelige suppe. Som husfæller fik han sin skriver eller
fuldmægtig Nicolai Petersen, husholdersken Marika Asmussen, en tjenestepige
og senere endnu en skriver.11)
Fra fattigstiftelse var huset blevet patricierejendom og i kraft af husherrens
stilling også et slags offentligt kontor. Det er kun sjældent man i dag kan rekon
struere inventaret i datidens hjem. Når det gælder borgmester Sibbers’, er vi
imidlertid heldige. Borgmesteren døde nemlig allerede i 1846, og da han var
ugift og havde umyndige arvinger blev boet registreret af det offentlige. Papi
rerne er bevaret, i landsarkivet i Slesvig.12) Det gør det muligt at »møblere«
borgmestergården. Lad os derfor åbne den smukke indgangsdør og kigge ind for
at se, hvorledes en velstillet borgmester-ungkarl havde indrettet sig omkring
1840.
Et borgmester-hjem omkring 1840
Sibbers var jo øvrighedsperson og havde som nævnt både sin fuldmægtig Peter
sen og en skriver boende. Som embedsmand var han kendt for sin punktlighed
og orden og for enestående akkuratesse i embedsførelsen. Det prægede huset i
Østergade, som ikke blot var privatbolig, men også borgmester- og politikontor.
Til enhver tid kunne byens befolkning henvende sig til Sibbers. Han havde ry for
at høre på alle klager med deltagelse og for at tage sig af de lidende.13) Mange
»klienter« fik derfor deres gang i Østergade. Naturligt nok var disse udadvendte
funktioner henlagt til husets stueetage. De private gemakker lå på 1. sal.
Den besøgende kom fra den brede hoveddør ind i husdielen, hvor der kun stod
en gammel stol og to borde med voksdug. Til højre lå kontoret med et sengested,
skrivebord, skrivepult, to klapborde, en lænestol, tre andre stole og et stort
vægspejl. Kontoret har nok været den daglige arbejdsplads for fuldmægtig Pe
tersen og skriveren, og en af dem har nok også haft soveværelse her.
Bag kontoret lå borgmesterens arbejdsværelse. Her stod en skrivepult, tre
stole, to borde, to skabe, et standur, fire bogreoler og på væggen hang et væg-
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Da borgmester Sibbers døde, stod der i hans soveværelse 3 kister med offentlige midler
og papirer. En var mærket »Depositenlade der Stadt Tondern« og en »Tondersche
Polizeilade«. De blev straks forseglede af den konstituerede borgmester, herredsfoged
Drøhse. De to kister findes i dag på Tønder Museum i dets permanente udstilling. Først
med kendskabet til skiftet efter borgmester Sibbers er de to kisters proveniens og op
rindelige anvendelse blevet klarlagt, et skoleeksempel på hvordan arkivalier og genstan
de supplerer hinanden, når der skal skrives historie. Her det førstnævnte af de to skrin.

spejl. Der var skriveremedier - bøsser med strøsand, penne, papirknive, borg
mesterens briller med skildpaddeindfatning, 2 flintebøsser og en sabel, hagl og
krudt, og tobak - Sibbers var en ivrig ryger!
På den anden side af gangen lå køkkenet og pigekammeret med seng, bord,
stole, spejl og en spinderok - der skulle arbejdes også i ledige stunder!
Op ad den brede trappe kom man til »privaten«, hvor inventaret nok var mere
hyggeligt. Ud til haven lå først Sibbers’ dagligstue. Her stod en mahognifineret
sekretær eller skrivebord af eg, et fineret bord med skuffe, en mahogni kom
mode, to hjørneborde, et spillebord, en sofa med puder og foran denne et ma
hogni spisebord med 8 tilhørende indlægsplader samt seks stole med hestehårs
betræk. Der var et taffelur under glasklokke, en gipsfigur, på væggen et stort
spejl, stentryk og kobberstik, 10 gipsmedaljoner og et oliemaleri i guldramme.
I dagligstuen hang også borgmesterens røde politiuniform med hvid fjerbusk og
hans to blå »livfrakker« med blanke knapper og uniformshat. Endelig var der
naturligvis de mange små karakteristiske »private« genstande: Sibbers’ privat
segl, briller med stålindfatning, visitkort, skakspil, spillekort, terninger, whist
mærker, æsker med jettons, små skifertavler (vel til regnskabsføring under spil),
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Og her den endnu bevarede »Tondersche Polizeilade« fra museet.

cigarbægre, cigarrør, askebægre, merskumspiber, 27 porcelænspiber (vel til gæ
ster), fidibuser til pibetænding og 16 stk. porcelænsnips (figurer).
Ud mod gaden mod øst lå en ét-fags »gul stue«, hvor der stod et mahogni
spillebord, et klapbord, to små hjørneborde, otte stole med hestehårsbetræk. På
væggene hang tre stentryk og et barometer.
Ved siden af den »gule stue« lå den 4-fags »sal«. Her stod to små hjørneborde,
to maghoni spilleborde, to små firkantede borde, et fineret spisebord med 9
indlægsbrædder og 16 stole med hestehårsbetræk. På væggene hang et stort spejl
med guldramme og en bronzeroset og tre stentryk i guldramme.
Endelig lå også Sibbers’ soveværelse på 1. sal med himmelseng med hvidt
omhæng, kommode, mahogni taffelur, klædeskab, lænestol, to stole, servante,
natstol, vægspejl i guldramme. Borgmesterens omfattende garderobe blev natur
ligt nok opbevaret i soveværelset. Her forvarede han også sit embedes penge
midler. Da han døde stod her 4 små kister. De ene indeholdt private papirer og
Sibbers’ kontanter (65 Louis d’or og 39 dukater (guldmønter) samt over 1000
rdl. i sølvmønter). De tre tilhørte det offentlige. En var mærket »Tondersche
Polizeilade« og indeholdt politiskilte og hittegods, en var mærket »Depositenlade
der Stadt Tondern« og indeholdt deponerede penge og dokumenter, og en rum
mede kassebogen for bysekretariatets auktionsindtægter samt en skatteliste med
tilhørende 1642 mk. 15 sk. Intet er vel mere betegnende for de små forhold i
datidens kommunale administration, end at borgmesteren vågede over disse
offentlige dokumenter og penge i sit soveværelse - ligesom den enevældige
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monark i København hver aften fik bragt nøglerne til byens porte til sit sovevæ
relse.
Sibbers’ møblement er formentlig ganske typisk for borgerlige hjem i senem
piren. Den mørke mahogni prægede interiørerne, og det næsten uopslidelige
hestehårsbetræk, som var moderne i de fattige år efter 1814, var det foretrukne
polster. En særlig spisestue kendte man endnu ikke. Dagligstuen dannede ram
men om de fleste aktiviteter, og her var sofaen med et firkantet spisebord foran
det samlende midtpunkt. For de fleste vinduer var der noget så moderne som
rullegardiner. Klunketidens overflod af tekstiler og nips var endnu ukendt. I
dagligstuen var der et gulvtæppe, men ellers synes gulvene at have været bare,
som i de foregående generationer. Bordtæpper og 16 porcelænsfigurer i daglig
stuen varslede dog en senere tids overlæssede smag. Typisk er også »salen« med
det lille tilstødende kabinet. Møbleringen var sparsom, borde og stole, med et
stort spejl på en af vinduespillerne og her som i de andre rum kun et begrænset
antal billeder - især de moderne stentryk, som på denne tid blev udsendt i store
oplag. Salen stod ubenyttet til daglig, men muliggjorde med de mange borde og
stole en udstrakt repræsentativ selskabelighed. Opstillet langs væggene har bor
de og stole ladet god plads fri på gulvet - det var tidens stilideal. Magelighed
var ikke møblernes mest almindelige egenskab - derfor træffer vi også så få
lænestole i møblementet.14)
Vi har nu stiftet bekendtskab med husets inventar. Men hvordan var husets
herre? Ja, et sådant spørgsmål kan selvfølgelig ikke besvares entydigt. Et par
træk kan dog nok fremdrages. Borgmesteren var ryger. Huset var velforsynet
med cigarer, piber, tobak. Borgmesteren spillede kort og skak, og raflede. Be
mærkelsesværdige er de mange spilleborde. Når borgmesteren inviterede, blev
tiden sikkert ofte fordrevet med kortspil. Sibbers kunne også dække op til mange
gæster. Og de kunne få tørsten slukket, for borgmesteren havde anlagt en ganske
anselig vinkælder. Der var bl.a. 549 flasker rød Bordeaux årgang 1837-45, 12
flasker Rhinskvin, 12 flasker rosé, 6 flasker champagne og 6 flasker Madeira
årgang 1813-14. En vinkælder af denne størrelse antyder, at borgmesteren satte
pris på et godt glas. Og den antyder vel også, at husets mange glas og stole blev
benyttet til en udstrakt selskabelighed. Altsammen bekræfter det, hvad Tondersches Intelligenzblatt skrev ved hans død i 1846: »Er war ein lieber Mensch«.
Sibbers var en belæst mand, omend hans interesser næppe gik ud over jura og
historie og formentlig de klassiske sprog, som han havde tilegnet sig i uddannel
sens forløb. Der var lidt over 1100 bind i biblioteket. 287 bind var filologi
(klassiske forfattere på originalsproget eller i oversættelse), 259 bind jura, 57
bind af teologisk og pædagogisk art, 404 bind historie og topografi og kun 99
bind skønlitteratur. Det var et fagbibliotek, præget af ejerens embedsopgaver
som politimester og borgmester og en omfattende læsning af de antikke forfat
tere. Som elev i Tønder latinskole havde Sibbers lagt grunden til en fin filolo
gisk-klassisk dannelse, og lige til sine sidste dage »fandt han næring i oldtidens
visdom«. Bibliotekets store samling af oldtidsforfattere vidner om det15). I øvrigt
er det karakteristisk, at der næsten ikke forekom bøger på dansk. På hylderne
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Borgmester Sibbers bogsamling blev solgt ved offentlig auktion 3. november 1846. Her
ses titelbladet til det detaljerede auktionskatalog. Landsarkivet, Gottorp. Abt. 50c, nr.
2099.

stod nok Høegh-Guldbergs Patriotiske Digte, Kiel 1807, Flors Dansk Læsebog,
Kiel 1835 og Svend Aagesens Danmarks Krønike, oversat af Fenger, København
1842, men ellers optræder danske værker i tysk oversættelse. Holberg, Suhm og
Malling møder vi således i tysk udgave. Borgmesteren havde da også brug for
såvel en dansk-tysk som en tysk-dansk ordbog. Sibbers var tysk dannet og borg
mester i en by med overvejende tysk sindelag. Det prægede selvfølgelig hans
læsning. Man træffer derfor blandt bøgerne Lornsens bekendte stridsskrift fra
1830: Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein og sammes Die Unions
verfassung Dänemarcks und Schleswigholstein, trykt i Jena 1841, samt hele 40
mindre skrifter vedrørende forfatningsspørgsmålet.
Bogindkøbene skete i Korte-Jessens boghandel i Flensborg, og samlingen bæ
rer ret stærkt præg af bøger trykt i hertugdømmerne. I alt fald er der næsten
ingen forbindelse til København. Egentlig bogsamler var Sibbers næppe. Lokale
tryk, som f.eks. Tondersches Intelligenzblatt 1813-45, Aug. Niemann: Hand
buch der Schleswig-holsteinischen Landeskunde, 1799, Dörfer: Topographie von
Schleswig (1805 og 1816), Lautrup: Chronik og Monographie der Stadt Haders
leben (1844) og Danckwerths Newe Landesbeschreibung (1652) i et smukt
eksemplar i pergamentsbind var ikke store sjældenheder på den tid. Borgmeste-
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ren ejede et brugsbibliotek. Det var pænt passet og omhyggeligt registreret af
ejeren, og det vidner om glæde ved læsning. Men egentlig boglidenskab kan man
næppe tale om.
Kun 10 år fik Sibbers lov at nyde sin bolig. Efter omkring 8 dages sygdom
døde han i natten mellem 12. og 13. april 1846. Allerede inden døden indtrådte
blev justitsråd og herredsfoged Drøhse konstitueret i embedet, og han var også
til stede ved dødslejet. Sammen med de øvrige øvrighedspersoner sørgede han
for, at boet straks blev forseglet og registreret. Derpå blev der afholdt auktion.
Den 3. november gjaldt det bøgerne, i dagene 1.-7. december stod løsøret under
hammeren.

Borgmester Knudsen og Østergade 15
På dette tidspunkt var Sibbers’ efterfølger udpeget. Det blev guvernementssekretær Broder Knudsen, som straks ved sin ankomst til Tønder havde fundet
smag for forgængerens ejendom. Han flyttede ind ved udgangen af september
måned, og han købte huset på auktion den 30. november. 16) Få dage efter fik
han også hammerslag på store dele af Sibbers’ indbo. Blandt de mange indkøb
hørte de 7-8 »vinduespyramider«, som Sibbers havde benyttet til illuminering af
huset, f.eks. når der var kongebesøg. Også under den nye borgmester skulle
huset kunne tage sig pænt ud ved højtidelige lejligheder.
Knudsens virke i Tønder blev dog kun kort, og ikke særlig glorværdigt. Efter
den slesvig-holstenske rejsning i marts 1848 havde han svært ved at hævde sin
autoritet over for den dominerende tyskhed. »Det suveræne folk« tog magten fra
ham, og i efteråret 1848 fik han sine vinduer slået ind. Han blev betragtet som
nationalt set »lunken« og ikke situationen voksen og blev i maj 1849 afskediget
af slesvig-holstenerne. Senere på året blev han borgmester i Åbenrå, og var
derpå 1850-64 amtmand på Femern. Han døde i København i 1886.17)
Østergade 15 siden 1849
Da Knudsen flyttede fra Tønder, indgik Østergade 15 til en noget mere »ano
nym« tilværelse. En kort tid var branddirektør Heinrich Wilhelm Detlef Car
stens ejer, indtil huset i 1851 blev købt af den nye landskriver (amtsforvalter)
for de to marskherreder Bøking og Viding, kammerråd Johann Wilhelm Ferdi
nand Albertz. Efter hans død i 1862 stod enken Marie født Redlefsen indtil 1898
som ejer, og efter hende datteren Christiane Marie Albertz, kendt som »Katte
dronningen«.18) Huset og haven gik i forfald, og den sære frøken havde svært ved
at klare økonomien. Det særprægede miljø er siden skildret i digterisk form af
Hanns Christian Jessen i bogen »Gehn wir mal zur Katzenkönigin«19)
Da frøken Albertz døde i 1935 kom huset på tvangsauktion og blev overtaget
af tandlæge Niels Hansen. Det var da i alvorligt forfald, der stank af katteefter
ladenskaber overalt, og Tønders borgere havde dømt huset til nedrivning. Niels
Hansen måtte ofre flere penge på husets renovering, end han havde betalt for
det. Men takket være hans og senere sønnen tandlæge Henning Hansens indsats
fremstår huset i dag i lige så god stand, som da det blev bygget for 200 år siden.
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Dette smukke rokokospejl hænger i Tønder Museums permanente udstilling. Det stam
mer fra frk. Albertz i Østergade 15. Martin Hammerich fik spejlet efter frøkenens død
i 1935 og lod det gd videre til museet. Det skal stamme fra frk. Albertz’ forfcedre på
en gård i Tønder-marsken.

I det ydre har det næsten helt bevaret sit oprindelige udseende. I det indre vidner
smukke døre i barok og klassicisme og nydelige stuklofter om skiftende tiders
stil.
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Wollner Nissen i 1972 med en række af sine abstrakte malerier.

Gaver til Kunstmuseet
— udvidet udlånsvirksomhed og styrkelse af museets indkøbsmuligheder
AF OVE MOGENSEN

Sønderjyllands Kunstmuseum modtager jævnligt forespørgsler fra offentlige
kontorer og institutioner, der ønsker at låne malerier til udsmykningsformål. Til
trods for en stadig tilvækst i museets samlinger er det kun en begrænset del, der
kan anvendes til udlån af den art.
Ved Sønderjyllands Kunstmuseums oprettelse i 1972 overtog museet den
kunstsamling, der var opbygget på Tønder Museum siden 1923. Denne samling
bestod dels af den såkaldte »Kunstnergave af 1920« (1), hvor Tønders andel
udgjorde ca. 100 arbejder - 36 malerier og akvareller, 11 skulpturer, 56 grafiske
arbejder, samt nogle fajance- og porcelænsgenstande. Herudover gaver fra Ny
Carlsbergfondet, hvis tildelinger til museet var begyndt allerede i 1926, og
endelig indgik i samlingen museets egne erhvervelser af hovedsagelig lokale
kunstnere.
I slutningen af 1940’erne var samlingen af et sådant omfang, at den ikke
længere kunne huses i de lokaler på Tønder Museum, der var forbeholdt kunst
samlingen. De godt 100 arbejder fra »Kunstnergaven af 1920«, der indtil 1936
blev administreret af et særligt udvalg, for hvilket lensgreve O. D. Schack var
formand, blev 16. maj 1936 endeligt overdraget museet som dets ejendom. I
overdragelsesdokumentet var tilføjet, at nogle af værkerne efter den 1. juli 1940
midlertidigt kunne udlånes til anbringelse andre steder indenfor det daværende
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Tønder Amt. Denne mulighed for udlån benyttede man fra omkring 1950, hvor
en række mindre lødige malerier fra kunstnergaven blev deponeret i offentlige
bygninger i Tønder, og siden da er langt de fleste malerier fra kunstnergaven
deponeret udenfor museet.
Som nævnt var det de manglende udstillingsmuligheder, der betingede at
museet udlånte fra sin samling, men dertil kommer at langt de fleste af arbej
derne fra kunstnergaven ikke opfyldte de krav om kvalitet og kunsthistorisk
værdi, man må stille til værker udstillet på et museum. Med oprettelsen af
Sønderjyllands Kunstmuseum blev kravet om kvalitet yderligere accentueret, og
i dag er således kun ét maleri fra kunstnergaven udstillet, Sigurd Swanes im
pressionistiske billede fra 1918: Bøgekroner. Højsommer. Wedellsborg. De re
sterende er enten deponeret udenfor museet eller på magasin.
Nu 12 år efter kunstmuseets oprettelse er samlingerne igen af en sådan stør
relse, at ikke alle værker kan udstilles, og givet er det, at den stadige tilvækst i
museets samlinger fremover vil medføre, at større og større dele af samlingerne
må magasineres. Dette er for museet et uundgåeligt forhold, da man naturligvis
ikke i form af bygningsudvidelser kan øge museets udstillingsarealer i takt med
samlingernes vækst. Hvor stort kunstmuseet skal være er i sidste ende en politisk
afgørelse, hvor de bevilgende myndigheder må afgøre, om museet med de nu
værende pladsforhold på en rimelig måde kan opfylde de intentioner, man har
for det sønderjyske landsdelsmuseum for kunst.
Udlånsvirksomheden vil næppe stige i takt med samlingernes vækst, idet de
arbejder, der i dag magasineres, har en sådan værdi, såvel kunstnerisk som
økonomisk, at det ikke er forsvarligt at deponere disse udenfor museet, hvor der
ikke som på museet er den fornødne sikkerhed med hensyn til sikring mod tyveri
og hærværk, samt det nødvendige tilsyn med værkerne. Derudover er det også
væsentligt for museet ved hjælp af sine magasinbeholdninger at kunne foretage
jævnlige udskiftninger i den faste ophængning, ligesom det i forbindelse med
forskningsopgaver er vigtigt, at samlingerne er tilgængelige på museet.
Udover udlån fra kunstnergaven har museet også i de senere år foretaget
udlån fra grafiksamlingen. Museet har med de nuværende pladsforhold ikke
mulighed for at udstille grafikken, og da der her i modsætning til malerier og de
fleste skulpturer ikke er tale om unika-arbejder, har museet i nogen tilfælde
kunnet imødekomme forespørgsler om lån. Det er forbundet med en hel del
administration for museet at gennemføre disse udlån, hvorfor egentlige udlåns
ordninger næppe vil kunne etableres med kunstmuseets nuværende personalean
tal. Således er museets udlån, i det omfang personaleressourcerne tillader det,
begrænset til kun at gælde dele af kunstnergaven, samt den grafiske samling.
Nyligt kunne museet dog indlemme en række malerier i sine samlinger, som det
udelukkende er tanken at anvende i udlånsøjemed.
I 1982 blev Sønderjyllands Kunstmuseum tilbudt en gave fra Wolmer Nissen,
Rødovre. Gaven omfattede 58 oliemalerier, som Wolmer Nissen selv har udført.
Museet har i de seneste år modtaget en række betydelige gaver fra dels kunst
nere og dels private, ligesom økonomisk støtte fra Ny Carlsbergfondet m.fl. har
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Wolmer Nissens malerier ophængt på Richtsens Plejehjem i Tønder 1983.

medvirket til, at samlingerne er udbygget med væsentlige værker.
Som det gælder for museets egne indkøb til samlingen, hvor mange forhold
nøje må overvejes, inden et eventuelt køb til museet kan finde sted, således
gælder også for gavetildelinger, at museet ikke ubetinget kan modtage en gave,
men må vurdere, hvorvidt det er relevant at inddrage gaven i den eksisterende
samling. For Wolmer Nissens samling stod det hurtigt klart, at der ikke var tale
om såkaldte »museumsstykker« til udstilling på museet, til trods for at han må
vurderes som en engageret og talentfuld amatørmaler. Derimod ville der givet
være interesse fra offentlige institutioner for at låne malerierne til udsmykning.
Ved overdragelsen af gaven den 6. oktober 1982 blev det da også understreget,
at Wolmer Nissens malerier skulle anvendes til udlån, hovedsageligt til egnens
plejehjem.
På baggrund af de mange henvendelser museet får fra offentlige kontorer og
institutioner kan det konstateres, at behovet for udsmykning er stort. Det må
erkendes, at museet med udlån fra kunstnergaven, den grafiske samling og nu
Wolmer Nissens samling langt fra kan opfylde behovet. Men glædeligt er det,
at museet med Wolmer Nissens gave har mulighed for at tilgodese nogle af
egnens plejehjem med udlån. I øjeblikket er en række af Wolmer Nissens ma
lerier deponeret på Richtsens plejehjem i Tønder til glæde for plejehjemmets
beboere og personale. Baggrunden for Wolmer Nissens gave må tilskrives hans
store veneration for museet i Tønder, ligesom det forhold at hans hustru Haddy
Nissen er født på Tønderegnen har spillet en rolle.
Wolmer Nissen begyndte sin uddannelse som handelslærling indenfor manu
fakturbranchen og uddannede sig i de følgende år som dekoratør og virkede som
sådan i flere af provinsens større forretninger. I 1925, 26 år gammel bosatte han
sig i København og arbejdede her som free-lance dekoratør. Som hobby beskæf
tigede Wolmer Nissen sig med portrætfotografering for siden i 1934 at arbejde
med oliemaleriet. Dekoratørarbejdet fortsatte frem til 1958, hvor han oprettede
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et Record-vaskeri, som han drev sammen med sin kone til de i 1974 afhændede
det. Interessen for maleriet opstod i forlængelse af arbejdet som dekoratør, hvor
tegninger og akvareller ofte indgik i dekoratørarbejdet.
I de 50 år der er gået siden Wolmer Nissen begyndte med maleriet, er det
blevet til hundredevis af malerier, men springet til udelukkende at leve af sit
maleri har han ikke forsøgt. På et tidspunkt sendte Wolmer Nissen malerier ind
til de censurerede udstillinger på Den Frie og Charlottenborg, men er blevet
kasseret begge gange, og bortset fra en indsendelse igen i 1969, hvor han også
blev afvist, har han ikke gjort det siden. For Wolmer Nissen har maleriet da også
først og fremmest været en hobby, som har optaget ham hele livet. Et besøg i
hans hjem i Rødovre, hvor talrige eksempler på hans arbejde er at se, vidner om
en begavet amatørmalers indsats.
Nissen opfatter ikke sig selv som kunstner, og ønsket om at sælge sine arbejder
har ikke ligget ham på sinde. Malerierne er blevet til con amore, og hvor besø
gende i hans hjem har villet erhverve et billede, har han solgt til dem, men han
har aldrig forsøgt sig ad de etablerede salgskanaler. Da han i 1972 indrettede
en afdeling af sit Record-vaskeri til billedgalleri for sine egne arbejder, var
tanken ikke at sælge, men at give vaskeriets kunder en mulighed for at se
billeder.
De 58 malerier museet har fået tildelt er udført i perioden 1940-81. Der er
først og fremmest tale om en række byprospekter fra bl.a. Randers, Gudhjem og
Grenå, samt nogle opstillinger og blomsterbilleder. Et par enkelte billeder er
abstrakte, en udtryksform Wolmer Nissen har malet i periodevis efter 1967. De
fleste er dog holdt i en naturalistisk/impressionistisk stil, der vidner om Wolmer
Nissens interesse for strømningerne i dansk kunst i 1. tredjedel af vort århun
drede.
Wolmer Nissen har nøje fulgt kunstlivet i Danmark og tillægger kunsten en
opdragende funktion. »Kunsten kan få det gode frem i mennesket, derfor er det
vigtigt, at kunsten støttes«, har han udtalt. Som en understregning af alvoren i
dette synspunkt, har Wolmer Nissen og hans hustru i deres testamente stiftet et
mindelegat, »Haddy og Wolmer Nissens Mindelegat«, der skal bestyres af Søn
derjyllands Kunstmuseum. Legatmidlerne, der skal uddeles hvert år på deres
bryllupsdag, skal anvendes til indkøb af kunst af »unge lovende kunstnere« til
museet. En sådan donation vil på afgørende måde medvirke til, at samlingerne
på kunstmuseet vil blive styrket, og i erkendelse af at museet hidtil har været
tilbøjelig til overvejende at erhverve kunst af etablerede kunstnere, vil Haddy og
Wolmer Nissens gave til museet bidrage til, at de yngre lovende kunstnere i
højere grad vil blive repræsenteret i museets samlinger. Familien Nissen har
således med deres gaver til museet styrket museets kunstformidlende opgaver,
en styrkelse som museet er dem taknemmelig for.
Noter:
1. Gaver indsamlet i perioden 1914-1920 til grundlæggelse af Dansk Kunstsamling i Sønderjylland.
Samlingen blev fordelt mellem Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Jvf. katalog, Char
lottenborg, 1921.
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Udstillingssal på Tønder Museum fotograferet i 1947 med arbejder fra »Kunstnergaven« og gaver fra Ny Carlsbergfondet.

Kunstnere fra Sønderjylland
efter Genforeningen
AF OVE MOGENSEN

Historisk Samfund for Sønderjylland udgav i 1948 skrift nr. 10 med titlen: »
Nordslesvigs aandelige Genforening med Danmark«. Lektor Jens Wilhelm
Klinkby bidrog til denne publikation med artiklen: »Sønderjydsk Kunst og
Kunstindustri fra Genforeningen til 1947«.^ Artiklen er en journalistisk-biografisk redegørelse for, hvorledes kunstlivet udfoldede sig i landsdelen i perioden
1920-1947.
Klinkby konstaterer, at den danske kunstindsats i Sønderjylland var beskeden
i årene omkring Genforeningen. Med begivenhederne i 1864 havde kunstlivet i
tiden frem til 1920 i sagens natur måttet udfolde sig på tyske betingelser, og de
nære forbindelser, der havde været til Kunstakademiet i København, var næsten
gået tabt. I den såkaldte »Guldalder« i dansk kunst havde kunstnere født i
hertugdømmerne spillet en afgørende rolle for dansk kunst. Det gælder først og
fremmest »dansk malerkunsts fader«, C. W. Eckersberg (f. 1781 i Blåkrog ved
Als Fjord, d. 1853 i Kbh.), der som professor ved akademiet i København fik
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gennemgribende betydning for hele generationen af »guldaldermalere«. Andre
af Eckersbergs landsmænd søgte til det kunstcentrum København udgjorde i
begyndelsen af 1800-tallet, det gælder således for portrætmaleren C.A. Jensen
(f. 1792 i Bredsted, d. 1870 i Kbh.), billedhuggeren H.W. Bissen (f. 1798 i
Slesvig, d. 1868 i Kbh.) og maleren Heinrich Hansen (f. 1821 i Haderslev, d.
1890 i Kbh.).
Flere andre kunstnere kunne nævnes, men afgørende i denne sammenhæng er,
at med tabet af Nordslesvig i 1864 forsvandt samtidigt de nære relationer til
København og dansk kunstliv, ligesom den nationale bevægelse i dansk kunst ved
1800-tallets midte, afstedkommet af den danske kunsthistoriker Niels Lauritz
Høyens teser i det banebrydende foredrag om »Betingelserne for en Skandina
visk Nationalkunst udvikling«,^ vanskeligt kunne trives i Nordslesvig, sålænge
området var på tyske hænder. Den nordfrisiske maler, Carl Ludwig Jessen (f.
1873 i Deezbiill, d. 1917 samme sted) er en af de sidste af de mange kunstnere
fra Slesvig/Holsten, der i helstatstiden modtog impulser til deres maleri på
akademiet i København. For Carl Ludwig Jessens vedkommende var det genreog folkelivsmalerne Fr. Vermehren, Julius Exner og Chresten Dalsgaard, der
kom til at præge. Med tabet af Nordslesvig blev det danske kunstliv trængt
alvorligt tilbage og i tiden frem til Genforeningen bliver det tysk-slesvigske
kunstnere, der markerer sig i området. Blandt disse skal omtales en lidet kendt
tysk kunstnerkoloni, der i sommermånederne samledes i Egernsund ved Flens
borg Fjord.
I 1830 malede Eckersberg under et besøg hos vennen, Hans Heinrich Dithmers, dennes teglværk »Rendbjerg«.3) Med dette Eckersbergs måske mest be
rømte landskabsbillede blev teglværkerne og naturen omkring Egernsund kunst
nerisk opdaget. Senere i århundredet skulle Egernsund og Flensborg Fjord blive
samlingssted for en lang række kunstnere. Dette så udprægede danske landskab
tiltrak i tiden fra omkring 1864 og frem til 1920 tyske kunstnere, der lod sig
inspirere af havet, den ukomplicerede natur og de folkloristiske motiver. I disse
år havde friluftsmaleriet for alvor vundet indpas, på dansk side er kunstnerkred
sen fra Skagen velkendt, mens denne kunstnerkoloni ved Egernsund er næsten
ukendt i Danmark.
Den tidligere leder af Flensborg Museum, Ellen Redlefsens to afhandlinger
fra 1967 og 1968 »Ekensund als Malerort«, samt udstillinger på henholdsvis
Altona Museum og Sønderjyllands Kunstmuseum i 1979 har imidlertid bidraget
til kendskabet til denne tyske kunstnerkoloni, der bl.a. tæller kunstnere som
Louis Gurlitt (1812-1897), Jacob Nöbbe (1850-1919), Otto H. Engel (18661949) og Alex Eckener (1870-1944).4)
Dette, at kredsen ikke omfattede danske kunstnere må tilskrives de national
politiske forhold. Kendskabet til Egernsund spredtes i forbindelse med krigene
i 1848 og 1864, hvor en række illustrationskunstnere kom til området, for dér i
højere grad at lade sig gribe af områdets naturskønhed end af de militære
begivenheder, de var sat til at tegne. Efter området afståelse til Tyskland tiltrak
landskabets ynde og uberørthed kunstnere fra Flensborg og det øvrige Slesvig/
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Udstilling af »Kunstnergaven« på Haderslev Museum i 1981.

Holsten, og fra dansk side har man som følge af den national-politiske spæn
dingstilstand, der herskede i området, næppe villet tilslutte sig de tyske kunst
nere. Efter Genforeningen har enkelte tyske og enkelte danske kunstnere følt sig
draget af området, uden at der dog kan tales om en kunstnerkoloni. Det gælder
f.eks. den tyske ekspressionist, Erich Heckel som i perioden 1913-1944 var bosat
i Osterholz på Flensborg Fjord sydside, den danske Corner-maler, Viggo KraghHansen og de to slesvigere Peter Nicolaisen og A.G. Nissen, som alle 3 bosatte
sig på den danske side af fjorden.
Klinkby skriver i sin artikel: »Ved Genforeningen rystedes det tyske Kunst
supremati i Landsdelen ganske naturligt. Nye Kunstnere flyttede til nordfra,
danske Embedsmænd afløste de tyske og førte et nyt Kunstsyn med sig. Hos det
store Sønderjydske Kunstpublikum fandtes der imidlertid kun liden Kunstinter
esse, det var som om alle Kræfter havde været beslaglagt af den nationale Kamp,
og den gamle folkelige Sans for kunstneriske Ting var her som andetsteds næsten
forsvundet«.5) Fra dansk side havde man i 1914 taget et initiativ, der bl.a. havde
til hensigt at vække kunstinteressen hos sønderjyderne og styrke den dansk
nationale identitetsfølelse. En kunstkomité var nedsat i København, og denne
skulle blandt danske kunstnere indsamle dansk kunst til Sønderjylland. Arbejdet
kom i gang, men blev standset af verdenskrigen, indtil man i tiden 1918-1920
genoptog indsamlingsarbejdet.
I 1920 var omkring 500 arbejder indsamlet, og denne »Kunstnergave« blev,
efter at den havde været udstillet i januar 1921 på Charlottenborg i København,
fordelt mellem de 4 sønderjyske købstæder. Oprindeligt var det hensigten, at
gaven skulle fordeles blandt de sønderjyske forsamlingshuse, men senere opstod
tanken, at »Kunstnergaven« skulle udgøre grundstammen i et kunstmuseum, der
skulle oprettes i landsdelen. Man skulle søge, som det blev udtrykt »... senere at
samle de kunstneriske Gaver i eget Hus«.6) Et landsdelsmuseum blev dog ikke
oprettet, og man forlod også tanken om at fordele gaven til forsamlingshusene:
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»... vi agte at udstille Resultatet af Indsamlingen på Charlottenborg i Januar
Maaned. Derefter vil Samlingen blive afsendt til Sønderjylland, hvor den fore
løbig vil blive fordelt mellem de fire Byer: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og
Tønder. Vi har den bedste Udsigt til i hver af disse Byer at få overladt passende
Lokaler, hvori Gaverne kan være offentligt tilgængelige. Derved anbringes Ar
bejderne på en god Måde under fast Tag, og vor oprindelige Plan at sende
Gaverne til Forsamlingshusene bortfalder.«7)
Hvorvidt »Kunstnergaven« havde betydning for den sønderjyske befolknings
kunstinteresse lader sig vanskeligt måle. 50 år senere skulle Tønders fjerdepart
af gaven derimod få betydning for, at der blev oprettet et landsdelsmuseum for
kunst i Tønder. Den omstændighed, at man i Tønder i modsætning til de 3 andre
byer lod indrette særlige udstillingslokaler for »Kunstnergaven«, var medvirken
de til, at den gamle vision om et Sønderjyllands Kunstmuseum kunne gå i
opfyldelse i 1972. Kunstafdelingen på Tønder Museum var tidligt blevet stats
anerkendt, og allerede fra 1926 fik museet tildelt årlige gaver fra Ny Carlsberg
fondet. Tønders fjerdepart af »Kunstnergaven« regnedes for den kvalitativt bed;
ste del, og med de årlige gaver fra Ny Carlsbergfondet skabtes der efterhånden
så væsentlig en kunstsamling, at det var naturligt at placere et egentligt kunst
museum i Tønder.
Omend »Kunstnergaven« var betydelig i omfang og på mange måder et ri
meligt godt udtryk for dansk kunst i 1900-tallets begyndelse, har senere tiders
fagfolk vurderet samlingens kunstneriske kvaliteter beskedent, og dette har med
virket til, at man aldrig fik samlet gaven i eget hus. Sønderjyllands Kunstmu
seum arrangerede i 1981 på foranledning af Haderslev Kunstforening en udstil
ling med næsten hele »Kunstnergaven« som den i sin tid havde været samlet på
Charlottenborg. Udstillingen, der blev vist på Haderslev Museum og Museet på
Sønderborg Slot, gav dog ikke anledning til en opvurdering af samlingens kunst
neriske kvaliteter.
Som på mange andre områder blev tiden efter Genforeningen en genopbyg
ningsfase også for kunstens vedkommende. Klinkbys artikel behandler netop
denne fase. Forbindelserne til København og dansk kunstliv blev efterhånden
genoprettet, og der blev afholdt flere udstillinger i landsdelen. Men det må
erkendes, at det med få undtagelser gælder for de mange malere og billedhug
gere og sammenslutninger, Klinkby omtaler i sin artikel, at de i dag er lidet
kendte og kun har lokal interessse.
Det afgørende nye i Sønderjyllands kunstliv, efter at Klinkby skrev sin artikel
i 1948, er dannelsen af Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder. Efter kommu
nalreformen i 1970 og dermed dannelsen af Sønderjyllands Amtskommune,
oprettede man i 1972 Sønderjyllands Kunstmuseum, der som en ny-dannelse i
dansk kunstmuseumsvæsen etableredes som et landsdelsmuseum, der ejes af
amtskommunen.
Af museets vedtægter8) fremgår det, at museet skal opbygge en samling af
især nordisk kunst og via udstillinger sprede kendskab og skabe interesse for alle
former for kunst. Den kunstsamling man overtog fra Tønder Museum udgjorde
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Grafiske arbejder af Emil Nolde. Gave fra Ester Tranekjær, Jejsing, til Sønderjyllands
Kunstmuseum august 1977.

grundstammen i det nye kunstmuseum. Ved indvielsen af museet fik museet en
hård medfart fra dele af pressen. »Et kunstmuseum uden kunst«, lød en af
avisoverskrifterne. Siden er der sket en betydelig tilvækst i museets samlinger.
En tilvækst der i al væsentlighed skyldes, at Sønderjyllands amt har tildelt
museet store bevillinger til indkøb af kunst. Det har været klart fra museets
oprettelse, at såfremt museet i fremtiden skulle manifestere sig som landsdelens
kunstmuseum, måtte der være en permanent samling, hvis kvalitet og omfang
kunne gøre museet attraktivt. Således tæller samlingen i dag over 900 arbejder
indenfor maleri, skulptur, grafik og tegning, heraf er langt de fleste erhvervet
efter 1972. De stigende priser på kunst, både hvad angår kunst erhvervet ved
auktionskøb og kunst købt direkte af kunstnere eller private, har i nogen grad
lagt en numerisk dæmper på erhvervelserne. Til trods for dette er museet et af
de mest købende museer i landet, og dette er helt afgørende for, at museet
fortsat kan forbedre sine samlingers kvaliteter og omfang. I enkelte tilfælde har
museet måttet søge økonomisk støtte fra fonds, hovedsagelig Ny Carlsbergfondet, og med en positiv holdning derfra er det lykkedes at indlemme væsentlige
arbejder i samlingen.
Skønt det i museets vedtægter hedder, at samlingen skal belyse nordisk kunst,
har museet til dato koncentreret sine indkøb omkring dansk kunst fra 1920 og
frem, med hovedvægten lagt på surrealismen, som den kom til udtryk i 1930’erne. Samlingen bygges op udfra et helhedssyn på dansk kunst og ikke med
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Jeppe Madsen Ohlsen: »Det døende barn« ikke dateret. Olie 70x59 cm. Tilhører Søn
derjyllands Kunstmuseum.

specielt henblik på at belyse de kunstnere, der har tilknytning til Sønderjylland.
Her skal omtales de kunstnere, der i kraft af at de er født eller er bosat i
Sønderjylland, har tilknytning til landsdelen, og for hvilke det gælder, at de er
repræsenteret i den samling, museet hidtil har opbygget. Disse kunstnere er
samtidigt et repræsentativt udtryk for, hvad Sønderjylland i tiden efter Genfor
eningen har frembragt af kunst, der har markeret sig ikke blot i landsdelen, men
også på landsplan.
Landsdelens betydeligste kunstner er EMIL NOLDE (f. 1867 i Nolde, d.
1956 i Seebüll). Til trods for at denne store ekspressionist blev dansk statsborger
i 1919, var dansk gift og i øvrigt havde megen tilknytning til Danmark, var det
igennem tysk kunstliv, han gjorde sig gældende. Forståelsen for hans kunst var
minimal i Danmark. Først efter at Tønder Museum i 1950 arrangerede en
udstilling med hans arbejder, opnåede han en vis succes. Ved hans død i Tysk
land, hvortil han var flyttet fra den danske side af grænsen i 1927, viste det sig,
at han havde testamenteret en række oliemalerier til Statens Museum for Kunst
i København. Det skulle dog vare mange år, inden man overhovedet ønskede at
udstille disse malerier på museet. I dag ser det anderledes ud. Alene de 100
tusinder af besøgende, der årligt gæster hans museum i Seebüll, vidner om,
hvorledes han værdsættes som en af dette århundredes betydeligste malere.
Sønderjyllands Kunstmuseum har en lille eksklusiv samling af Noldes arbej-
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Jeppe Madsen Ohlsen: »Gadeparti i Christiansfeld« 1937. Olie, 32x45 cm. Tilhører
Sønderjyllands Kunstmuseum.

der - 1 oliemaleri, der er erhvervet med tilskud fra Ny Carlsbergfondet, 1
akvarel, samt 7 grafiske arbejder og nogle tegninger, der næsten alle er gaver til
museet fra private, der har været venner til Nolde. Samlingen vil næppe blive
øget med egne erhvervelser, da priserne på hans kunst ligger i et niveau, der
overgår museets indkøbsmuligheder, ligesom det nære naboskab med Noldemuseet overflødiggør, at også museet i Tønder skal opbygge en Nolde-samling.
Maleren JEPPE MADSEN OHLSEN (f. 1891 i Christiansfeld, d. 1948 i Sejs
ved Silkeborg) efterlod ved sin død, til trods for et liv i stor fattigdom og
tiltagende drikfældighed, sygdom og personlig elendighed et omfattende livs
værk, som i samtiden ikke blev særligt agtet, men som set med nutidige øjne
placerer ham som en betydelig skikkelse i dansk kunst. Efter hans død har der
været afholdt en række mindeudstillinger rundt omkring i landet, og med de
seneste udstillinger i Kunstforeningen i København i 1975 og på Museet på
Sønderborg Slot i 1980 kan der konstateres en større og større forståelse for hans
kunstneriske format.
Sønderjyllands Kunstmuseum har siden oprettelsen af museet set det som en
af sine væsentlige opgaver at opbygge en samling til belysning af denne særpræ
gede skikkelse i dansk kunst og ejer i dag en større samling af Madsen Ohlsens
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arbejder. Den stigende interesse for hans kunst ytrer sig helt kontant i, at museet
for sine seneste erhvervelser har måttet betale langt højere summer end for blot
10 år siden. Det er i øvrigt påfaldende, hvordan de stigende priser hænger
sammen med museets fortsatte interesse for Madsen Ohlsen.
Madsen Ohlsen er oprindeligt uddannet som barber og frisør, men må som
kunstner betragtes som autodidakt, skønt han i kortere perioder under rejser i
Norge i 1910-12 og i 1914-15 modtog tegneundervisning hos Halvdan Larsen og
senere tog undervisning på Frede Aamodts private malerskole i København.
Efter 1915 ernærede han sig som barber, men rejste også rundt til danske
herregårde, hvor han restaurerede gamle malerier, porcelæn- og fajancearbej
der. I 1928 giftede han sig og bosatte sig i nærheden af Vejle, hvor han arbejdede
som barber og kunstklinker. I 1931 flyttede familien til Christiansfeld, hvor de
boede frem til 1938.
I Christiansfeld-årene arbejdede han mere intensivt med maleriet og fra den
ne tid stammer nogle af hans bedste arbejder. I samme periode deltog han i flere
større udstillinger, ligesom han afholdt nogle separatudstillinger. Byen Chri
stiansfeld med dens religiøse liv blandt Herrnhuterne blev en væsentlig inspira
tionskilde for mange af hans malerier. I en lang række prospekter har han
skildret byens arkitektur, livet i gaderne og ikke mindst brødremenighedens
religiøse liv, hvor det især er fremstillinger af begravelsesscener og stemninger
fra Gudsageren, Herrnhuternes prunkløse kirkegård med de ensartede flade
gravsten.
Der hersker i hans billeder en dyb stilhed. Motiverne afdramatisers, tiden står
stille og billederne får ofte mytisk karakter. Hans kompositioner er stramme og
udført i en dæmpet kolorit. Han kredser bestandig i sin kunst om makabre og
filosofiske emner ofte gennemført med en galgenhumoristisk symbolik. Han er
til en vis grad præget af den tyske kunstretning Neue Sachlichkeit med dens
store detaljerigdom og omhyggelige formgivning. Der kan være noget naivt over
hans billeder, uden at man dog kan opfatte ham som en naivistisk maler, ligesom
surrealistiske træk gør sig gældende i flere af hans billeder, uden at man kan
betegne ham som surrealist.
I 1938 flyttede familien til Snoghøj, og til trods for at han nød en vis aner
kendelse i disse år kunne han dog ikke leve af sit maleri. Fattigdom, sygdom og
drikkeri hørte til hans tilværelse, og efter er ophold på fattiggården blev han i
1942 tvangsanbragt af Erritsø kommune på Arbejdsanstalten i Fredericia. Fa
milielivet kunne ikke holde til disse belastende sociale forhold, og familien op
løstes. De sidste år tilbragte han alene i Sejs ved Silkeborg, hvor han boede i et
beskedent havehus. I Christiansfeld har man for at hædre denne kunstner ind
rettet en mindestue med flere af hans billeder i Enkehuset.
En anden sønderjyde er FRANCISKA CLAUSEN (f. 1899 i Aabenraa).
Hun var i mange år en overset kunstner i Danmark, og først sent har man
erkendt hendes betydningsfulde kunstneriske indsats. Den kunst hun kom hjem
med til Danmark i 1933, efter at have arbejdet sammen med den europæiske
avantgarde i Paris, fandt hun ikke forståelse for blandt de danske kunstnere og
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Franciska Clausen: »Fisken« 1926. Olie 64x89 cm. Tilhører Sønderjyllands Kunstmu
seum.

de danske kunstkritikere. I et katalogforord anfører den svenske kunsthistoriker,
Oscar Reutersvärd bl.a.: »I udlandet blev Franciska Clausens kunst varmt skat
tet, i hjemlandet mødtes den af en isnende latter som fortonede sig i en kold,
uigennemtrængende tavshed, der har rådet indtil nu«. Katalogforordet var til
den første større udstilling med Franciska Clausen i Danmark. Den blev afholdt
i Kunstforeningen i København i 1964. Siden kom i 1974 Troels Andersen og
Günther Hansens bog om hende9) og nu i 1984 er afholdt en stor udstilling på
Randers Kunstmuseum om hendes vigtige år i Paris, der alt i alt placerer hende
som en af den abstrakte kunsts pionerer.
Som 17-årig i 1916 forlod hun Aabenraa og rejste til Grossherzogliche Kunst
schule i Weimar for der at påbegynde en maleruddannelse. Her blev hun kun
et semester for efter et ophold i fødebyen at videreuddanne sig på Frauenaka
demie i München i efteråret 1918. I 1919 blev hun optaget i professor Sigurd
Wandels klasse på Kunstakademiet i København. Hendes uddannelse havde
indtil da haft sit grundlag i naturalismen, men under et nyt ophold i München
på Hans Hoffmanns private malerskole, frigjorde hun sig fra det naturalistiske
udgangspunkt. Hendes første helt informelle akvarel stammer fra 1921 efter at
hun på en udstilling havde set nogle af Kandinskys arbejder.
Interessen for den nonfigurative kunst førte hende videre til Berlin i 1922.
Hun blev tiltrukket af den radikale eksperimenteren omkring Herwardt Wal-
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dens »Stürm« galleri og tidsskrift. Samme år bliver hun elev hos Lazio MoholyNagy og havde dermed fået kontakt med det konstruktivt-abstrakte maleri.
Franciska Clausen arbejdede under dette ophold med nogle til dels figurative
billeder, hvor hun begrænsede gengivelsen til kun at fremstille de konstruktive
grundtræk og derudover arbejdede hun med collager, hvor sammensætningen af
geometriske figurer, trekanter, firkanter og cirkelformer var det centrale.
Moholy-Nagy blev professor på Bauhaus skolen i Weimar og for en tid var
Franciska Clausen elev hos den russiske billedhugger Archipenko, inden hun i
sommeren 1923 vendte tilbage til Aabenraa. Et halvt år efter rejste hun til Paris,
og hun var ikke i tvivl om, hvilken skole hun ville følge - Academie Moderne
som elev hos Fernand Léger. På denne skole udførte hun opstillinger og model
billeder, samt de berømte »maskinbilleder« hvor hun lod alle billedmotivets
bestanddele underkaste en geometrisk formdisciplin, hvor figurative og nonfigurative billedformer blandedes. I 1925 forlod hun skolen, men bevarede kon
takten med Léger. I de følgende år skabte hun en række af sine hovedværker.
I årene omkring 1930 havde hun en fremtrædende plads i det parisiske kunst
livs avantgarde. Hun havde kontakt med betydelige kunstnere som Piet Mon
drian, Jean Arp og Robert Delaunay. Disse og flere andre dannede en gruppe:
»Cercle et carré«, der markerede sig i udstillingslivet med det konstruktiveabstrakte billedsprog, men allerede i 1931 blev sammenslutningen opløst, og
samme år rejste Franciska Clausen hjem. I Danmark inviterede den tidligere
Bauhaus-elev, Vilhelm Bjerke Petersen, hende med på den store internationale
udstilling »Kubisme-Surrealisme« i 1935 i København, men ellers havde hun i
mange år frem en helt isoleret position i dansk kunst. I 1940’erne og 50’erne var
hun fortrinsvis beskæftiget som portrætmaler, ligesom hun har arbejdet en del
med collager.
Mange har opfattet Franciska Claussens billeder som efterligninger af Fer
nand Léger og Piet Mondrians arbejder, men med de sidste års kunsthistoriske
forskning sammen med de udstillinger, der har været, er hendes originale og
væsentlige indsats blevet klarlagt. I udlandet har hun i mange år været en
estimeret kunstner, således var hun deltager i udstillingen »Paris-New York« i
Pompidou-centret i Paris i 1977, og i 1982 udstillede hun på Musee d’Art
Moderne i Paris på udstillingen »Léger et l’esprit moderne«. Hun lever og
arbejder i Aabenraa.
En af de kunstnere for hvem det sønderjyske landskab har haft betydning er
maleren VIGGO KRAGH-HANSEN, der er født i 1910 nær Randers. I 1929
får han forbindelse til Sønderjylland, da han bliver elev på Rønshoved højskole.
Et af hans store historiske figurbilleder, »Harald Blåtands dåb« malet i 1944 er
i øvrigt at se på højskolen. Forinden højskoleopholdet havde Kragh-Hansen på
faderens opfordring været i malerlære, som han efter højskoleopholdet fortsatte
hos malermester Chresten Hansen i Ulkebøl. Denne opfordrede ham til at søge
optagelse på Kunstakademiet i København for der at blive uddannet til kunst
maler i stedet. I 1934 bliver han elev hos professor Sigurd Wandel og i 1938
debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie. Ved siden af
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Viggo Kragh-Hansen: »Det gule hus« 1974. Olie 96x137 cm. Tilhører Sønderjyllands
Kunstmuseum.

studierne på akademiet arbejdede han hos konservator Einer V. Jensen med
restaurering af kirkemalerier. Da krigen kom flyttede han med sin familie til
bage til Sønderjylland, hvor han havde fået arbejde som underviser på Idræts
højskolen i Sønderborg. Om sommeren arbejdede han fortsat i forskellige kirker
med restaurering af malerier.
Under krigen malede han en række akvareller fra egnen omkring Flensborg
Fjord. Disse billeder havde han let ved at sælge, og det fik ham til helt at hellige
sig maleriet. Men den tyske besættelse skulle sætte en stopper for hans kunst
neriske arbejde, idet han i krigens sidste år arbejdede aktivt i modstandsbevæ
gelsen. Først efter krigen kunne han genoptage maleriet, og det blev til en række
udstillinger på Sønderborgegnen og i København, Århus og Odense. 1949 blev
han af Frihedsfonden sendt på studieophold i Paris.
I disse år stod den abstrakte kunst i højsædet i Paris, men det skulle blive de
gamle mestre på Louvre-museet, samt venskabet med malerne Victor Brockdorff og Anker Landberg, der skulle inspirere ham. Påvirket heraf var det det
realistiske maleri der optog ham i disse år. I 1952 var han tilbage i Danmark og
deltog bl.a. i en udstilling på Den Frie, der havde titlen »Kunst 52«. Det var en
udstilling, der søgte at pejle tendenserne i tidens kunst. Kragh-Hansen deltog
med nogle realistiske billeder, bl.a. et der fremstillede en solid dansk bonde.
Pressens reaktion var skånselsløs. Han og flere andre af realisterne blev udskældt
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for at være »ludermalere«. Oven på denne svada flyttede Kragh-Hansen tilbage
til Sønderjylland for at arbejde på Idrætshøjskolen som lærer i tegning og kunst
historie, og siden da har han været fast bosiddende i landsdelen.
Studierejser til Spanien i 1953 og senere rejser til Italien og Grækenland, hvor
landenes arkitektur og lys løste op for hans maleri og frigjorde ham fra bundet
heden af det til tider »tunge« realistiske maleri. Ikke således at han afsvor
realismen - på trods af skiftende motivvalg og udtryksform har hans billeder
altid relation til den sete virkelighed, men det er hans lyriske sind med dets
koloristiske farvesyn, der forløses i disse år. I Sønderjylland bliver egnen om
kring Flensborg Fjord med de mange teglværker en yndet motivkreds for ham.
Dér er det som i flere af malerierne fra Grækenland og Italien, de geometriske
linjer og flader i arkitekturen med deres skiftende belysninger, der optager ham.
Ikke mindst teglværksbillederne har gjort ham til en kendt og eftertragtet maler.
I 1963 var han gæst på sammenslutningen »Corner« og året efter blev han
medlem, og siden har han udstillet der hvert år ved Corners udstillinger på
Charlottenborg. Kragh-Hansen hører da også helt naturligt hjemme blandt Cornermalerne, for hvem det naturalistiske friluftsmaleri er noget centralt. KraghHansen har med sine impressionistiske skildringer af naturen omkring sin nuvæ
rende bopæl i Nybøl et helt naturligt tilhørsforhold til Corner. Han har også
malet en del opstillinger og modelbilleder, men det er naturen i de skiftende
årstider, der er en stadig kilde til hans fine koloristiske maleri. Der er en fortsat
fornyelse i hans maleri, farverne forløses mere og mere, nogle af hans seneste
arbejder antager næsten abstrakt karakter.
På hans retrospektive udstilling på Sønderjyllands Kunstmuseum i 1981 kun
ne man også se eksempler på hans portrætmaleri. Siden 1960’erne har KraghHansen med sine mange portrætter placeret sig som en af landets betydeligste
portrætmalere.
I forbindelse med omtalen af Corner skal her nævnes to andre sønderjyske
medlemmer af denne sammenslutning. Johannes Carstensen (f. 1924 i Sønder
borg) og Willi Birckner (f. 1941 i Sønderborg) der begge er repræsenteret i
kunstmuseets samlinger.
I 1982 kunne Sønderjyllands Kunstmuseum vise en stort anlagt retrospektiv
udstilling med arbejder af DYKE JOHANNSEN. Udstillingen gav et fyldigt
indblik i hans billedverden med arbejder tilbage fra 1959 og frem til nogle helt
nye grafiske arbejder, han havde udført i anledning af udstillingen.
Dyke Johannsen er født i Tønder i 1933 og er i dag bosiddende her. Han kom
i lære som guldsmed i Tønder og da han var udlært i 1955, tog han til guldsme
deskolen i Hanau i Tyskland for at videreuddanne sig. Efter et års ophold i
Hanau fortsatte han på kunstakademiet i München i 1956-58, hvor han for alvor
fik interesse for maleriet. Herfra videre et halvt år i Firenze inden han vendte
tilbage til Tønder, hvor han arbejdede både med maleri og guldsmedearbejde.
Fra tiden i München fremhæver Dyke Johannsen mødet med Kandinskys
abstrakte kompositioner i Gabrielle Münters samling, som en oplevelse der hav
de stor indflydelse på ham. Men det, der skulle få afgørende betydning for hans
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Dyke Johannsen: »Lysning i april« 1968. Olie 146x114 cm. Tilhører Sønderjyllands
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maleri, blev mødet med den franske malertradition, som han kunne se på museer
og gallerier i Paris. I 1961 var taget til Paris for at studere hos den engelske
grafiker Stanley W. Hayter i dennes navnkundige »Atelier 17«. I to perioder
frem til 1963 arbejdede han hos Hayter, og kort efter var han igen udenlands,
denne gang 2 år i USA, hvor han i kunstmetropolen New York stiftede bekendt
skab med de seneste strømninger inden for kunsten. Med disse internationale
erfaringer vendte han tilbage til Tønder i midten af 1960’erne og havde da
forlængst opgivet guldsmedearbejdet. Siden har han mange gange udstillet i
både ind- og udland.
Dyke Johannsen arbejder i et ekspressionistisk formsprog, der ofte virker som
spontane ekspressive udladninger, men bag dem ligger talrige studier og forar
bejder, inden det gennemarbejdede billede kan signeres som afsluttet. Dyke
Johannsen er en intens farvedyrker og har arbejdet såvel med valørmaleri som
med et kontrastrigt farvemaleri. Ikke blot store farveflader, men også linjen er
central i hans kunst. I sine billeder anvender han ofte linien som konturskaber,
ligesom linien med sine kantede former og abrupte bevægelser kan løbe i ara
besker over lærredet. De franske fauvister, særlig en maler som Matisse og
repræsentanter fra den abstrakte ekspressionisme har betydet meget for hans
udvikling som maler. Ofte bliver der genkendelige elementer fra virkeligheden
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tilbage i hans billeder, men disse anvendes ikke for at illustrere et indhold, men
som tegn.
Dyke Johannsen henter sine inspirationer i hverdagen, i det nære, i haven og
familielivet, og disse oplevelser transformeres i hans billeder til tegn og farveflader, der meddeler sig frit og umiddelbart. Om sit arbejde siger han: »Når jeg
med udgangspunkt i hverdagen modtager indtryk, så danner der sig nu og da
vage grundrids, som sætter mig i gang. Udgangspunktet bliver dog - efter at jeg
har sat de første farver på lærredet - sjældent bestemmende. Indtrykkene om
formes til tegn, som bliver optaget eller afvist, men det drejer sig først og
fremmest om tegnet - ikke indholdet«.
Udover maleriet har han i mange år arbejdet med grafik og akvareller, og
hjemme i atelieret har han mulighed for selv at trykke de grafiske arbejder, men
ofte har han udført sin grafik på det litografiske værksted »Clot Bramsen et
Georges« i Paris. For få år siden kunne han lægge yderligere et felt til sine
udtryksmidler - keramiske billeder og relieffer. Han har bl.a. til Amtsgården i
Aabenraa, Tønder svømmehal og Haderslev sygehus udført store udsmyknings
opgaver, hvor man her som i grafikken og malerierne får indtrykket af en
talentfuld, lyrisk koloristisk kunstner.
I Rise ved Rødekro bor billedhuggeren NIKOLAUS WEHDING. Han er
sønderjyde, født i Aabenraa 1932. Som 14-årig kom han i malerlære i Aabenraa,
og da han 4 år efter var udlært malersvend foretrak han en kunstnerisk uddan
nelse. Han blev optaget på Kunstakademiets forskole og fulgte undervisningen
i et semester, og herefter kom han på akademiets billedhuggerskole, hvor han
i 2 år gik hos billedhuggeren Johannes Bjerg. Efter Bjergs død i begyndelsen af
1955 kom Wehding til at gå i 4 år fra 1956-61 hos professor Gottfred Eickhoff.
Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1953, og tidligt blev
Wehding anerkendt for sit arbejde. I 1959 tildelte akademirådet ham »Den lille
guldmedalje« for udførelsen af en stor kvindestatue. Samme år havde han sin
første udstilling på Den Frie, og i 1960 deltog han sammen med så etablerede
billedhuggere som Astrid Noack, Adam Fischer og Gottfred Eickhoff på en stor
udstilling i Holland. I kataloget til denne udstilling blev Wehding betegnet som
»en af de mest lovende unge danske billedhuggere«. Knap havde han forladt
akademiet, før han vandt en udsmykningopgave til Privatbankens hovedsæde i
København, hvortil han udførte et kalkstensrelief på 7 meters længde - en
opgave han arbejdede på i 3 år.
Fra København var han i mellemtiden flyttet til Sorø, hvor han boede, indtil
han omkring 1970 flyttede tilbage til Sønderjylland. I sin fødeby er Wehding
bl.a. kendt for sin skulptur »Hest der lægger sig«, der er opstillet ved Aabenraa
stadion, og som er bestilt af Statens Kunstfond. Skulpturen blev afsløret i 1969.
Statens Kunstfond tildelte ham i 1965 et 3-årigt arbejdsstipendium, ligesom
han siden har fået flere legater fra forskellige fonds. Han har deltaget i flere
større udstillinger bl.a. på Grønningen i 1964, i Eventyrhaven i Odense i 1965,
hos Koloristerne i 1974 og flere gange på henholdsvis Å-udstillingen og Græn
selandsudstillingen. Statens Museum for Kunst ejer en af hans skulpturer, og
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Nikolaus Wehding: »Liggende figur« ca. 1964. Brændt ler, længde 80 cm. Tilhører
Sønderjyllands Kunstmuseum.

han har solgt til Ny Carlsbergfondet og flere museer, heriblandt Sønderjyllands
Kunstmuseum.
Til trods for de strømninger i vor tid, der har udviklet skulpturen frem til et
abstrakt udtryk, har han fastholdt naturens former som udgangspunkt for sin
kunst. Hans grundsyn er naturalistens. Dyr og mennesker er de motiver, han
anvender i sine altid figurlige skulpturer. I mange af hans fremstillinger af
enkeltfigurer eller figurgrupper og dyreskulpturer indgår bevægelsesmotivet
som noget centralt.
En anden billedhugger fra landsdelen er den næsten jævnaldrende OLE
FIND, der dog ikke er født sønderjyde, men som har boet i landsdelen siden
begyndelsen af 1970’erne. Han er født i 1936 i København, hvor han har levet
og arbejdet, indtil han flyttede til Borg gi. Skole ved Bredebro.
Ole Find er autodidakt og debuterede i 1954 på Kunstnernes Efterårsudstil
ling. Han har afholdt en lang række separatudstillinger i København og har
deltaget på flere biennaler i ind- og udland. 1 1975 udstillede han i Kunstforenin
gen i København, og siden 1967 har han været medlem af sammenslutningen
Den Frie. Han har modtaget flere legater, ligesom han har fået Statens Kunst
fonds 3-årige stipendium. Han er repræsenteret bl.a. på Statens Museum for
Kunst, der ejer flere af hans arbejder. I landsdelen kan man opleve flere af hans
skulpturer bl.a. på Haderslev Katedralskole og Bredebro skole, hvortil han har
udført udsmykninger.
I et formsprog beslægtet med Cobra-bevægelsen og den abstrakte ekspressio
nisme har han arbejdet med tegning og maleri, men det er først og fremmest via
sine skulpturer, han har markeret sig. Han har arbejdet med gips- og bronze
skulpturer, men mestendels er det markstenen, granitten, han har givet form og
udtryk.
Henvisninger til omgivelserne eller naturens fænomener findes ikke i hans
arbejder, han arbejder med følsom styrke i en spontan ekspressiv stil. Hans
skulpturer beskriver ikke, kalder ikke på forestillinger om synlige fænomener,
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Ole Find: »Skulptur« ca. 1972. Granit, højde 55 cm. Tilhører Sønderjyllands Kunst
museum.

det er skulpturer, hvis udtryk alene hviler på samspillet mellem abstrakte skulp
turelle former og tegn. Stenens format og overflade bliver stærkt medbestem
mende for Ole Finds videre udformning og bearbejdning af den aktuelle sten.
Ofte tilfører han stenen furer, der fremtræder som ornamenter, tegn, der kan
give mindelser om fortidige helleristninger. I hans seneste arbejder har han
arbejdet sig dybere ind i stenen, former og furer er dybere markeret, og stenens
naturgivne former transformers til udtryk for en original billedhuggers visioner
og forestillinger.
Afslutningsvis i denne oversigt skal nævnes SVEND WIIG HANSEN. Han
er født i 1922 i Møgeltønder, men boede der kun i sine allerførste leveår. Wiig
Hansen har forlængst placeret sig i dansk kunst som en af de mest betydelige
kunstnere i vor tid. Han arbejder med hele registret af billedkunstneriske ud
tryksmidler: maleriet, skulpturen, grafikken og tegningen og har skabt hoved
værker i dansk kunst indenfor dem alle. I anledning af kunstnerens 60 års
fødselsdag foranstaltede Sønderjyllands Kunstmuseum i 1982 en retrospektiv
udstilling med hans arbejder. Dette museets hidtil største udstillingsarrange
ment viste alle sider af denne store ekspressionists kraftfulde kunst. Wiig Han
sen er fyldigt repræsenteret i museets samlinger, således ejer museet en næsten
komplet samling af hans grafiske arbejder.
Af denne oversigt fremgår, at Sønderjylland efter Genforeningen har bidraget
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Svend Wiig Hansen: »Den hvide prins« 1974. Linoleumssnit 33x44 cm. Tilhører Søn
derjyllands Kunstmuseum.

til dansk kunst med nok så markante kunstnere. Det er kunstnere af vidt forskel
lig observans. For de fleste gælder, at de i deres kunst ikke har motivisk tilknyt
ning af landsdelen, men at de i overensstemmelse med dansk kunst i sin helhed
har fulgt de forskellige modernistiske retninger, hvor det landskabelige element
er blevet fortrængt. En egentlig sønderjysk kunst med eget særkende har natur
ligt nok ikke kunnet udvikles.
Hvad angår udstillingslivet, er der, siden Klinkby skrev sin artikel i 1948, sket
en vældig udvikling, hvilket ikke mindst skyldes museernes indsats. I 1941 blev
kunstafdelingen på Aabenraa Museum statsanerkendt og på Museet på Sønder
borg Slot blev kunstafdelingen statsanerkendt i 1955, og siden har der jævnligt
været afholdt kunstudstillinger på disse 2 museer. Hertil kommer de udstillinger
landsdelens kunstforeninger har arrangeret, først og fremmest foreningerne i
Sønderborg og Haderslev. I 1957 kom Aabenraa by med i den såkaldte »Å-udstilling«. Et udstillingsarrangement, der siden hvert år er blevet afholdt i Ålborg,
Århus og Åbenrå, og som med sine vekslende udstillingstemaer og skiftende
udstillingsdeltagere har givet et fyldigt indblik i dansk kunst. »Grænselandsud
stillingen« er ligeledes en årlig tilbagevendende begivenhed. Den blev oprettet
i 1970 og her har kunstnere, som er født i Nord- og Sydslesvig eller har fast
bopæl i landsdelen, mulighed for at vise deres arbejde.
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Men først med oprettelsen af Sønderjyllands Kunstmuseum som landsdelens
kunstcentrum har der været en konstant udstillingsaktivitet i landsdelen. Museet
har siden etableringen i 1972 afholdt over 200 særudstillinger, hvor såvel ældre
og nutidig, som dansk og udenlandsk kunst har været belyst, ligesom der ofte
afholdes udstillinger med kunsthåndværk. Som det gælder for de omtalte søn
derjyske kunstnere, at de ikke blot har markeret sig i landsdelen, men også på
landsplan, således gælder også for Sønderjyllands Kunstmuseum, at det via sine
samlinger og mange særudstillinger i de forløbne 12 år har formået at markere
sig ikke blot i landsdelens bevidsthed, men også har spillet en væsentlig rolle i
dansk kunstliv.

Svend Wiig Hansen: »Siddende kvinde« 1957. Tin, højde 30 cm. Tilhører Sønderjyl
lands Kunstmuseum.

Noter
1. Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland. Nr. 10. »Nordslesvigs aandelige gen
forening med Danmark«. Redigeret af Cl. Eskildsen, John Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen.
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag 1948. Side 70-105.
2. Foredrag holdt i Kunstforeningen i København i 1844.
3. C.W. Eckersberg: »Teglværket Rendbjerg ved Flensborg Fjord«. Oliemaleri 22x32 cm. Tilhører
Statens Museum for Kunst, København.
4. 1 katalog til udstilling »Kunstnerkredsen fra Egernsund og Flensborg Fjord«. Sønderjyllands
Kunstmuseum, Tønder 1979.
5. Side 80.
6. I katalog »Fortegnelse over kunstneriske gaver indsamlede 1914-1920 til grundlæggelse af dansk
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Fra Ballum-marsken. I forgrunden ses markmandshuset i Misthusum, i baggrunden
anes gestranden ved Skærbæk.

Jernalderbebyggelsen mellem Ho
Bugt og den dansk/tyske grænse
Af STEEN WULFF ANDERSEN og FLEMMING R. RIECK

Indledning
Igennem de senere år har der været en kolossal interesse for Vadehavet og
marsken. Fuglereservater, nødstedte sælunger, digebyggeri, fredninger m.v. har
været emner, vi hyppigt har kunnet læse om i pressen. Men det er ikke alene i
naturvidenskabelig sammenhæng, Vadehavet er enestående. Også kulturhisto
risk er området helt særegent med en udvikling, der på mange områder adskiller
sig væsentligt fra, hvad vi kender fra det øvrige Syd- og Sønderjylland. Det
gælder f.eks. byggeskik, klædedragt, inventar og først og fremmest erhvervsfor
merne, der har været stærkt præget af de specielle forhold, som havet og mar
sken har budt gennem tiderne. Hele dette specielle kulturmønster har indenfor
de sidste 100 år været inde i et voldsomt opbrud. Som så mange andre steder er
særprægene blevet udvisket og forholdene gradvist tilpasset det øvrige samfund.
Med baggrund i denne udvikling har museerne i Ribe og Sønderjyllands
amter følt sig forpligtet til at sætte focus på Vadehavsregionens kulturhistorie.
Det er sket i form af et såkaldt »Vadehavsprojekt«, der med økonomisk støtte fra
de to amters museumsråd og fra Statens Museumsnævn forsøger at sætte ind
med undersøgelser på områder, der tidligere har været upåagtet eller meget
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ringe udforsket. I første omgang har Vadehavsøerne været under behandling.
Indtil nu er der afsluttet en undersøgelse af forholdene på Mandø,1) mens ar
bejder om Fanø og Rømø er undervejs. Senere er det planen at følge op med
mindre undersøgelser af udvalgte områder på fastlandet.
Disse undersøgelser vil - som projektet som helhed - koncentrere sig om
udviklingen indenfor de seneste 100 år, men der er også åbnet mulighed for
andre emner med tilknytning til Vadehavet. Det gælder således den undersøgel
se, der her skal berettes om.
Når undersøgelsen af jernalderbebyggelsen i den danske del af Vadehavsom
rådet er taget op, skyldes det to forhold. For det første er jernalderen - som det
skal vise sig - den tidligste periode, hvor der kan påvises en klar sammenhæng
mellem bebyggelsen og marsken. Eller sagt på en anden måde: Jernalderen
udgør fundamentet for senere perioders »vadehavskultur«.
For det andet har der gennem snart et par generationer i Holland og NV-Tyskland været forsket intensivt i oldtidsbebyggelsen i marsken og i de tilgrænsende
områder af gesten, mens emnet fra dansk side kun har været sporadisk behand
let?)

Marsken ændres
Vores opfattelse af marsken idag er i høj grad præget af digerne. Digernes
beskyttelse kombineret med en effektiv dræning har forvandlet marsken til et
landbrugsland, der i udseende ikke adskiller sig meget fra, hvad der kendes
andre steder i det vestlige Sønderjylland. Men i dansk sammenhæng er digerne
et relativt nyt fænomen. De første egentlige inddigninger blev sat i værk af
hertug Hans d. ældre i Tønder-marsken i midten af 1500-tallet. Siden da er det
gået slag i slag med en kraftig opblomstring indenfor de sidste ca. 100 år, således
at der idag kun findes ganske få uinddigede marskområder tilbage. Skal vi prøve
at forestille os Vadehavsområdet i jernalderen, må vi altså først og fremmest
forestille os et helt ubeskyttet marsklandskab, »To gange i døgnet overstrømmer
det vældige ocean med stærk brænding dette uendelige land, således at man ikke
kan afgøre, om dette hører til hav eller land«, skriver den romerske geograf
Plinius i 1. århundrede e.Kr. rammende om marskegnene.3)
Men hvordan har fordelingen mellem hav og land så været i jernalderen? Det
er et spørgsmål, som ikke sådan lige lader sig besvare. Vadehavsregionen er et
utroligt bevægeligt landskab, som i tiden siden sidste istid konstant har ændret
sig. Tidevandet og vinden har lagt nyt land til i form af marsk, sandbanker og
klitter, og havstigninger, landsænkninger og sætninger i klæg og tørv har trukket
i den modsatte retning. Målt pr. år er der tale om meget små ændringer, men
i det flade landskab skal der ikke rykkes mange cm, før kystlinien skifter udseen
de. Det, der gør forholdene indviklede, er, at disse ændringer sker meget ure
gelmæssigt, samt at der kan være store forskelle fra område til område. Et andet
problem, når man beskæftiger sig med fortidens vadehavsområde, er, at det er
yderst vanskeligt at tidsfæste de enkelte marsklag. Kun hvor tørve- og dyndaf
lejringer er overlejret eller indlejret i marsken kan det lade sig gøre at få nogle
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dateringsmæssige holdepunkter ved hjælp af pollenanalyse eller kulstof-14 be
stemmelser. Og det samme er tilfældet, hvis man er så heldig at finde arkæolo
giske levn, f.eks. grave eller bopladser.
Takket være et omfattende hollandsk, tysk, dansk forskningsarbejde er det
dog lykkedes at få et nogenlunde overblik over udviklingen. Man har således
kunnet konstatere, at der gennem de sidste 7-8000 år har været omkr. 10 hav
stigningsfaser afbrudt af lige så mange stilstandsperioder evt. med mindre til
bagetrækninger. I den danske del af vadehavsområdet er det beregnet, at vand
standen i slutningen af jægerstenalderen har stået 4-5 m lavere end i dag.4)
Derefter fulgte en længere stilstandsperiode i bondestenalderen, som igen blev
afløst af havstigninger i slutningen af bondestenalderen og i bronzealderen. I den
ældste jernalder - dvs. sidste halvdel af 1. årtusinde f.Kr. - er vandet nået op
til ca. 2 m under nuværende niveau, og fra tiden efter Kr. f. er der konstateret
havstigningsfaser i perioderne ca. 200-600, i vikingetiden ca. 800-1000, i mid
delalder/renaissance ca. 1350-1650, og igen fra ca. 1800.
I takt med denne tilbagetrækning af kystlinien er marsken fulgt med østpå.
Vi træffer således de ældste marsklag mod vest - ofte dækket af sand og yngre
marskdannelser - og de yngste længst mod øst ved gestranden. Men mange
lokale forhold gør sig gældende, og det er derfor meget vanskeligt at klarlægge
marskens udbredelse i de enkelte perioder.

Mennesker i marsken
Vi må gå ud fra, at vadehavsregionen igennem store dele af oldtiden har været
et utroligt attraktivt område. Her var der gode fangstmuligheder for jægeren og
fiskeren og rigeligt med føde for kvæg og andre husdyr. Kun agerbrug trivedes
dårligt, men i givet fald kunne man da ty til de tilgrænsende dele af gesten.
De ældste spor af menneskelig aktivitet i marsken rækker tilbage til stenal
deren.5) Det drejer sig om enkeltfundne redskaber, bopladser og grave. Men så
vidt det kan bedømmes, er der ikke tale om bosættelse i selve marsken. Boplads
lagene og gravene ligger under marsken, dvs. man har holdt sig på det tørre og
antagelig udnyttet marskens ressourcer herfra. Der består naturligvis den teo-
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retiske mulighed, at der kan findes spor af stenalderbebyggelser i nu overskyl
lede marskområder.
Den første egentlige bosættelse i marsken er påvist i Holland i midten af
bronzealderen.6^ Til at begynde med er der tale om en spredt bebyggelse anlagt
direkte på marsken, men i løbet af den førromerske jernalder opstår der gradvist
egentlige værfter, og kolonisationen tager til. Værfterne har i forhold til tidligere
været et kæmpefremskridt, men alligevel har man til stadighed måttet føre en
sej kamp mod havet. Værfterne måtte til stadighed forhøjes, hvis man ønskede
at blive i marsken.
I den vestlige del af den tyske marsk træffes de ældste bopladser på overgan
gen mellem bronzealder og jernalder, omkr. 500 f. Kr. Men først fra ca. 100
f. Kr., hvor havet påny er vigende, kommer der rigtig gang i koloniseringer med
bopladser langs hele kysten: mellem Ems og Elben, i Ditmarsken og på Eiderstedt. I yngre romersk jernalder sker der igen en havstigning, som bevirker, at
mange af bopladserne må opgives, men i 600- og 700-årene sker der atter en
kolonisering i området.
Skulle denne linie i marskens koloniseringshistorie følges, måtte man forvente,
at der også i egnene nord for Eiderstedt - i den nordfrisiske marsk - fandtes
bosættelser i romersk jernalder eller i det mindste i vikingetiden. Men det er
tilsyneladende ikke tilfældet. Trods intens undersøgelsesaktivitet er det ikke i
Nordfrisland lykkedes at finde sikre spor af oldtidsbopladser beliggende i mar
sken. Kun fra Sild kendes der to lokaliteter, hvor der er påvist bosættelsesspor
fra ældre romersk jernalder beliggende ovenpå klæglag.7) Når den nordfrisiske
marsk er så dårligt repræsenteret, skyldes det muligvis, at baglandet her har
været stærkt præget af store mosestrækninger, som har vanskeliggjort adgangen
til marskområderne.8)

Oldtidsfund i det danske vadehavsområde
Efter dette udblik skal vi se på forholdene i den danske del af vadehavsområdet.
Også her findes en række vidnesbyrd om menneskelig aktivitet - nærmere be
stemt i bondestenalderen - men i alle tilfælde, hvor der er oplysninger om
fundforholdene, drejer det sig om fund ældre end marskdannelsen.9) Det tyde
ligste eksempel finder vi i Abterp vest for Bredebro, hvor der i begyndelsen af
1960-erne blev udgravet to langdysser, som lå på et sandet næs ved Brede å
overlejret af tørv og klæg.10)
For bronzealderens vedkommende er der ligeledes ikke noget, der tyder på,
at man har udnyttet marsken. Der kendes ingen bronzealderfund, hverken i eller
under marsken, og heller ikke gestbebyggelsen synes at være særligt orienteret
mod Vadehavet.11) I hvert tilfælde i den ældre bronzealder synes det først og
fremmest at være jordbundsforholdene, der har haft indflydelse på, hvor man
slog sig ned.
Inden vi går over til at behandle hovedemnet: jernalderbebyggelsen, skal der
lige indføjes et par ord om den tilgrundlæggende registrering. Undersøgelsesom
rådet omfatter et bælte op langs vadehavskysten, fra den dansk/tyske grænse til
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Ho bugt. Undersøgelsen bygger først og fremmest på arkivstudier.12) Kun i et
mindre antal tilfælde er der fulgt op med markafsøgninger og besøg hos lokale
amatørarkæologer. Endvidere har der været foretaget en enkelt flyrekognosce
ring. I Ribe og Esbjerg-området er materialet indsamlet af hhv. Antikvarisk
Samling, Ribe, og Esbjerg Museum, og vi skal her benytte lejligheden til at
takke de to institutioner (v/Steffen Stumman Hansen, Leif Chr. Nielsen og
Ingrid Stoumann) for tilladelse til at anvende det omfattende materiale.
Det siger sig selv, at en undersøgelse af denne karakter vil være behæftet med
en lang række fejlkilder: Der kan f.eks. nævnes forskelle i opdyrkningsgraden,
i intensiteten af byudvikling og af råstofindvinding og sidst men ikke mindst:
forskelle i den arkæologiske undersøgelsesaktivitet. Den kraftige koncentration
af fund i Esbjerg-områder, som ses på udbredelseskortet s. 98f har naturligvis
sin baggrund i byens stærke vækst, og når området omkring Ribe nærmest synes
at have været »overbefolket« i jernalderen, hænger det først og fremmest sam
men med Antikvarisk Samlings kraftige indsamlingsaktivitet. Specielt gennem
de seneste år er materialet forøget væsentligt i forbindelse med et stort anlagt
bebyggelseshistorisk forskningsprojekt.13) Heroverfor står området mellem Tøn
der og Ballum, som ganske givet er noget underrepræsenteret. Området må
arkæologisk set siges at være ret uopdyrket, og der er næppe tvivl om, at en mere
systematisk indsamling vil kunne forøge materialet betydeligt.
Med disse ting i baghovedet vil vi nu prøve at se lidt nærmere på fundkor
tet.14) De markerede fund er efter alder opdelt i 5 grupper: Førromersk jernal
der, ca. 500 f.Kr.-Kr. f., ældre romersk jernalder, ca. Kr. f.-200 e.Kr., yngre
romersk jernalder/ældre germansk jernalder, ca. 200-600 samt yngre germansk
jernalder og vikingetid, ca. 600-1050. Endvidere er der lavet en opsamlingsgrup
pe for fund, der ikke har kunnet placeres nærmere indenfor de nævnte faser. Og
endelig har værftsbebyggelserne fået sin egen signatur. De afsatte punkter om
fatter alle former for fund: bopladser, grave m.v. - stort og småt imellem hin
anden. Når de er slået sammen, skyldes det dels hensynet til kortets overskue
lighed, dels at en adskillelse i de forskellige fundkategorier skønnes at være uden
væsentlig betydning for undersøgelser. Kun enkeltfund har fået en særlig signa
tur, da der herimellem kan være tilfældigt tabte genstande.
Fund fra den førromerske jernalder er ikke særligt talrige. De findes spredt
både i de kystnære områder og i baglandet. Det eneste sted, hvor man kan tale
om en egentlig koncentration er i Esbjerg-området.
Med ældre romersk jernalder bliver fundene hyppigere.15) Som i den fore
gående periode findes de både i marsknære områder og i baglandet, men der er
nu en tydelig tendens til klumpning langs gestrandene. Dette ses tydeligst på
strækningen fra Sneum å til Ribe og syd herfor på de gesttunger, der er karak
teristiske for landskabet mellem Ribe-marsken og Ballum-marsken. I de reste
rende perioder - fra ca. 200 e.Kr. til vikingetidens slutning - genfinder vi det
samme billede, men der synes at være tale om en svag afmatning i bebyggelses
intensiteten.16)
Men hvad tør man så udlede af disse fundfordelinger? Hvis man ser samlet
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En af de mange nyfundne jernalderbopladser langs gestranden er Hjemsted Banke ved
Skærbæk. Over et meget stort område findes her grave og bopladssporfra ca. 500f.Kr.f
til ca. 500 e.Kr.f. Udgravningsplanen viser gravpladser fra romersk og ældre germansk
jernalder samt hustomter fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. — Udgravet
siden 1977 af Haderslev Museum i samarbejde med Skærbæk Kommune.

på kortets jernalderfund, er der en række iøjnefaldende træk. Først og fremmest
koncentrationen af fund i de kystnære områder, langs gestranden og langs de
vådområder, der fra marsken skyder sig ind i landet. I flere tilfælde har man
endog taget sandholme ude i marsken i besiddelse. Det gælder således Sandban
ken/Herredsbjerget i Ribe marsken samt Forballum og Lunde i Ballummarsken.
Om disse også i jernalderen har været holme, eller om der er tale om senere
afsnørede gesttunger, lader sig imidlertid ikke afgøre. Randbebyggelserne ken
des som nævnt hele jernalderen igennem, men de træder først rigtigt markant
frem i ældre romersk jernalder - samtidigt med, at der er en pause i havstignin
gerne. Herefter indtræder muligvis en mindre tilbagegang i omfanget af bosæt
telsen, men både i yngre romersk jernalder og igennem germansk jernalder/
vikingetid er det fortsat meget attraktivt at slå sig ned på gestranden.
Bebyggelsen i baglandet synes hele jernalderen igennem at have været spredt.
Uden for dette mønster falder dog Roager og Spandet sogne øst for Ribe. Det
er imidlertid uvist, hvorvidt de mange fund her også reelt afspejler en bebyg
gelseskoncentration, eller om de skyldes en særlig intens indsamlingsvirksom
hed.17)
Men hvad nu med selve marsken, vil man spørge. Vi har set, hvordan bebyg-
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gelsen fra ældre romersk jernalder og fremefter placerer sig så langt mod vest
som muligt, og det ville derfor være naturligt, hvis man - som i området syd for
Eiderstedt - var fortsat en tak længere og var begyndt at kolonisere den egent
lige marsk.
Værfterne
I jagten på en evt. jernalderbebyggelse i marsken falder tanken derfor helt
automatisk på værfterne, som kendes i stort tal fra Tønder- og Ballum-marsken,
men ikke fra de nordligere marskegne.18) Hvor gamle er de?
I forhold til syd for grænsen har der kun været foretaget få undersøgelser af
de danske værfter. Den første og hidtil største fandt sted i 1932/33, hvor der i
samarbejde mellem Haderslev Museum, Nationalmuseet og Danmarks Geolo
giske Undersøgelse blev foretaget en udgravning af »Gammel Værre« i Misthusum i Ballum-marsken.19) Fra skriftlige kilder vidste man, at Ballum-marsken
havde været beboet tilbage i 1200-årene, samt at Misthusum blev ramt af den
store stormflodskatastrofe i 1634. Den sidste beboelse i Misthusum blev dog
først opgivet omkring 1814. Ved udgravningerne blev der anlagt to grøfter ind
i værftet. De viste, at værftet var opbygget af en blanding af gødning og opka
stede klægblokke. Omtrent 4 m fra værftets top nåede man bunden, der hvilede
på næsten 6 m tykke marsklag. De fundne kulturlevn, som bestod af lerkarskår,
en kam, del af en kværnsten, læderstumper m.v., peger alle mod en datering til
12- og 1300 årene.
Den næste værftsundersøgelse blev foretaget på »Fællesværre« i Møgeltønder
Kog i begyndelsen af 1960-erne af Niels Kingo Jacobsen i forbindelse med
dennes omfattende studier af Tønder-marsken.20) Der blev anlagt to mindre
prøvegrøfter i hhv. vest- og østsiden, men heller ikke her lykkedes det at gøre
fund, der rækker længere tilbage end til middelalderen.21)
Senere har Kingo Jacobsen foretaget mindre undersøgelser af et værft i Forballum og af »Spydholm« ved Møllehus i Tønder-marsken.22) Begge steder af
slørede udgravningerne ikke mindre end 6 kulturlag, men desværre er undersø
gelserne endnu ikke publiceret, og de kan derfor ikke inddrages i denne sam
menhæng. Fra Sydholm kendes dog 2 kulstof-14 dateringer af kulturlag, som
peger imod vikingetiden.23)
Vi må således konkludere, at der ud fra de foreliggende oplysninger endnu
ikke kan siges at være sikre beviser for, at værftsbebyggelsen kan føres tilbage
til oldtiden. Heller ikke løsfund peger i retning af en kolonisering af marsken
allerede i jernalderen. Der kendes kun et enkelt lerkarskår af vikingetids-karak
ter fundet under en fisketur ved Kongeåen samt en tenvægt af rav fra Møgel
tønder Kog. I begge tilfælde er der tale om enkeltfund, der meget vel kan
repræsentere tabte genstande.
Vi må altså regne med, at jernalderbonden er blevet på det tørre. Men den
markante randbebyggelse, som kan påvises fra Kr.f. og fremefter, taler sit eget
tydelige sprog om marskens betydning. Det kan næppe tolkes anderledes end, at
kvægavl og andet husdyrhold har været det bærende erhverv; måske med et
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Supplement af jagt og fiskeri. Agerbruget har sikkert spillet en underordnet
rolle. Der er intet der tyder på, at man har udvalgt en bestemt jordtype for
bosættelserne.
Selv om der her har kunnet udledes en række generelle træk om jernalderbosættelsen i den danske del af Vadehavsregionen, er der - som det er fremgået
- endnu mange uløste problemer. Hvordan har bebyggelserne på gestranden og
på gesttungerne fungeret? Er der tale om bebyggelseskontinuitet eller -brud? Og
endelig nærer spørgsmålet, om der alligevel kan findes rester af jernalderbebyg
gelser i marsken stadig. Kun fornyede udgravninger kan give svaret.
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Efterlysning
Mon der ikke er mange, som endnu husker rige møder, og sagkyndige historikere me
Den Sønderjydske Salmebog. Det var den ner, at en del heraf bør udgives.
Gennemgangen af arkivmaterialet er nu
med en vignet af Haderslev Domkirke på
titelbladet. Den var i brug i de fleste land færdig, og brevenes »oversættelse« fra gosogne i Nordslesvig indtil 1953, og mange, thisk håndskrift til trykfærdigt manuskript
som er født før 1940, må have fået den til er ved at være tilendebragt, men sandsyn
ligvis findes der mere materiale i private
deres konfirmation.
Den Sønderjydske Salmebog var så at arkiver. Derfor har jeg givet denne lille ar
sige anden udgave af den danske salmebog, tikel overskriften: Efterlysning, idet jeg
som blev samlet og redigeret i 1880’erne, håber, at der indenfor læserkredsen vil væ
efter at der i en årrække havde hersket stor re nogle, som er i besiddelse af breve eller
utilfredshed med de mange, til dels tysk oplysninger, der kunne være af betydning
påvirkede salmebøger, som indtil da havde for sagen, og jeg vil kort nævne nogle af de
været i brug i Nordslesvig. Der var 6-8 at personer, som har særlig interesse.
Bertel Pedersen Godt, (1814-1885) su
vælge imellem, og nogle af dem var ikke
genoptrykt i nyere tid. Ønsket om en fælles perintendent og salmebogskommissionens
dansk salmebog for de ca. 112 menigheder, første formand til sin død. Hans efterføl
som havde dansk kirkesprog, optog sindene ger:
Theodor Kaftan, (1847-1932) superin
i adskillige år, særligt i de egne, hvor på
virkningen fra højskolerne i »det gamle tendent over Slesvig Stift fra 1886 til 1917,
land« gjorde sig stærkest gældende og føl og dermed født formand. De øvrige tre
gen blev, at man helt officielt, det vil sige gejstlige medlemmer var:
Emil Claussen, (1832-1902) sognepræst
ved den Slesvig-Holstenske Fællessynodes
foranstaltning, nedsatte en salmebogskom i Dybbøl fra 1886, og
mission til løsning af opgaven. De existeNie. C. Nielsen, (1848-1932) sogne
rende salmebøgers mangfoldighed afløstes præst i Højrup (1873-88) og i Sommersted
derfor af en ny: »Evangelisk-luthersk Psal- (1888-1904), skildret i Jakob Kronikas
mebog for de dansktalende Menigheder i bog: Den sidste Slesviger, og
Slesvig«.
Hans Schlaikier Prahl, (1845-1930) sog
Kommissionen bestod af seks dertil ud nepræst i Møgeltønder (1876-1890), Egen
pegede mænd, som i perioden 1886-90 (1890-1893) og GI. Haderslev (1893samledes flere gange om året i en uges tid 1919). Udgav 1895 sammen med organist
for at gennemgå det materiale, hver enkelt C. Heinebuch fra Flensborg melodisamlin
i mellemtiden havde bearbejdet. Deres gen til den nye salmebog. De to lægmænd
mundtlige forhandlinger er kun kendt fra i kommissionen var:
kortfattede referater, men des mere oply
Peter Skau, (1825-1917) ejer af gården
sende er den brevvexling, de pågældende Bukshave i Fjelstrup sogn og Laurids
herrer har haft, idet den ikke alene om Skaus yngre bror, samt min farfar:
handler selve salmebogsarbejdet, men også
Hans Schack, (1852-1905) lehnsgreve
fortæller om hverdag og fest i de sogne, på Schackenborg, Møgeltønder sogn, jurist
hvor de pågældende bor. Akter og breve og ægyptolog.
ligger her på Schackenborg, hvor salme
Langt de fleste breve i arkivet er sendt
bogskommissionen holdt sine lange og tal til min farfar, men hans breve til de øvrige
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medlemmer foreligger kun undtagelsesvis
i kladde, og hans synspunkter er kun indi
rekte belyst gennem de ovenfor nævntes
svarbreve. Men der er også andre interes
sante personligheder omkring salmebogs
sagen, hvis breve ville være af værdi. Lad
mig nævne:
A. P. Lund, gårdejer i Rejsby-Ballum,
næstformand i Sønderjydsk Skoleforening
og
Jes Nielsen, (1819-1902) gårdejer i Kassø, senere Jelling og Lunderskov, og hans
kone:
Amalie Nielsen, (1827-1913) datter af
sognepræst, for en tid konstitueret superin
tendent Jep Hansen i Hjordkær og
S. Amorsen, Konsul, bankdirektør og sy
nodemedlem i Haderslev.
Philip Møller, gårdejer i Jægerup og
kendt fra en optantsag i 1902.
Alle de nævnte personer har i større eller

mindre grad haft indflydelse på Den Nord
slesvigske Salmebogs Historie, og enhver
oplysning fra eller om dem, især i 1 O-året
1880-90 vil derfor være af største interesse.
Det er derfor mit håb, at denne »Efterlys
ning« vil resultere i og måske bidrage til, at
dette kapitel af vor egns historie, som indtil
nu måske har stået i skyggen af større na
tionalpolitiske begivenheder, kan skildres
og fastholdes som det enestående stykke
arbejde, det i virkeligheden har været, når
det sammenlignes med sit tilsvar i »det
gamle land« fra 1897: »Salmebog for Kirke
og Hjem«. Det er bemærkelsesværdigt, at
man i Kejser Wilhelms Preussen kunne
præstere en bedre dansk salmebog end i
Christian IXs Danmark.
Schackenborg,
Efteråret 1984
Hans Schack,

Boganmeldelser
Zeitschrift
I Zeitschrift der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Geschichte 1984, Bd.
109, benytter Christian Degn selskabets
150-årige historie til at skildre historie
skrivningen i Slesvig-Holsten frem til tiden
mellem de to verdenskrige, Wolfgang Laur
har samlet historien om udforskningen af
områdets stednavne, hvor danske forskere
har gjort sig stærkt gældende, og den er
ført ajour, Werner Buchholz har gransket
befolkningsstrukturen i Gottorp amt om
kring 1600, og Rüdinger Moldenhauer har
belyst det slesvig-holstenske spørgsmål ved
hjælp af 348 petitioner desangående til
Nationalforsamlingen i Frankfurt 1848-49.
Peter Hopp har skrevet om folketings
mand pastor Schmidt-Vodder og hans for
hold til den hamborgske storkøbmand Al
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fred Toepfer, der anonymt bekostede Das
Langbehnhaus på Knivsbjerg, og til A.
Paul Weber, der havde malet Schmidts
portræt til familiens utilfredshed, og særlig
interesse har Hopps skildring af trekløve
rets indstilling til nationalsocialismen.
En dansk historiker, Steen Ove Chri
stensen, har analyseret Adam Olearius’
holstenske krønike, der er præget af gen
brug og tendens i behandlingen af det gen
brugte stof.
Til gengæld noterer man sig i afdelingen
for anmeldelser, at professor Erich Hoff
mann saluterer Lorenz Rerups »Slesvig og
Holsten efter 1830« for den saglige og
objektive fremstilling.
Historieskrivningen har også i så hen
seende gjort fremskridt.

Det ukendte Sønderjylland
H. E. Sørensen: Midtsønderjylland. 96 sider. III. 110 kr. Melbyhus 1984.

Hvis man tror, at Midtlandet i Nordslesvig
er et lidt halvkedeligt område, må man læ
se det femte bind i H. E. Sørensens skil
dring af landsdelen. Betegnelsen »det
ukendte Sønderjylland« om denne egn, er
uretfærdig, siger han, og hans veloplagte
beretning om Rødding, Gram, Nr. Rang
strup og Løgumkloster kommuner plus de
le af Vojens og Rødekro giver beviset. H.
E. Sørensen skummer fløden, men fløde er
jo dejlig til de rigtige spiser.
At der i dette væld af oplysninger er nog
le forbiere, kan ikke undre. Eksempelvis er
forfatterens omgang med stednavne noget
kritisabel. Hellevad betyder ikke helligt
vadested; man kan i hvert fald ikke påstå
det uden at anføre, at sprogforskerne går
ud fra, at forleddet kommer af det oldnor
diske hella - flad sten. Ved tolkningen af
Skodborg overser han, at sognebyens udta
le »Skoldborg« antyder en anden oprindel
se end Skodborghus, og hans forslag om at
aflede stednavnet af borgen strander på
den kendsgerning, at navnet eksisterede før
borgen.
I omtalen af den nordslesvigske fæst
ningslinie fra 1. verdenskrig, Sicherungs
stellung Nord, har H. E. Sørensen overset

pointen, som er, at tyskerne opførte fæst
ningslinien for at muliggøre den uind
skrænkede undervandsbådkrig uden risiko
for at blive angrebet i ryggen.
Morten Eskesen fremhæves for sin ind
sats for dansk folkesang, blandt andet gen
nem Eskesens sangbog, men i en bog om
Sønderjylland må man ikke glemme, at
hans største indsats var de ustandselige rej
ser, hvormed han knyttede forbindelserne
over Kongeågrænsen. Herom skrev Bjørn
stjerne Bjørnson:
Hvor Danmarks jord blev revet over,
så hjerterødderne hang ved,
did Morten Eskesen sig vover
med trofast trøst fra sted til sted.
Han vil med sine tusind fjed
sy sammen, hvad de søndersled.
Det er en skam, at et sådant hyldestvers
ikke kommer med. Men lur nu H. E. Sø
rensen, den gamle lærer. Hvad skriver han
ikke side 24, hvor han springer nogle cita
ter over: »Man må selv slå op hvis man vil
vide, hvad der står. Også en måde at akti
vere folk. Ved at pirre nysgerrigheden an
sporer man til selvstudium. Et godt gam
melt pædagogisk trick!«
Altså: Læs H. E. Sørensen og slå op!
bjs.

Korrigeret udgave
Professor Alexander Scharffs udmærkede nu varmere anbefaling, men føler også, at
lille slesvig-holstenske historie i serien Ter- der på den måde sker fremskridt i behand
ritorien-Ploetz, hvis 3. udgave blev an lingen af de nationalhistoriske synspunkter
meldt i Sønderjysk Maanedsskrift i marts i Grænselandet.
1983, foreligger allerede nu i en 4. udgave,
Blandt de øvrige ændringer bemærkes,
at
Uwe Barschel ikke blot som ny minister
ogsaa denne gang revideret af Manfred
J essen-Klingenberg.
præsident er medtaget blandt de afbildede,
Det fortjener at fremhæves, at næsten men Stoltenbergs forord er samtidig blevet
alle de indvendinger, der blev fremført i erstattet af Barschels. Det er ganske fornø
anmeldelsen, er blevet taget til følge. Vi jeligt at sammenligne de to forord.
kan derfor ikke blot give 4. udgave en endBjørn Svensson
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Brønspræstens parti
Hans Palle Lohmann: Dansk Folkefællesskab 1936-42. 118 sider. 80,- kr. plus
moms. Odense Universitetsforlag 1984.
Ældre sønderjyder vil kunne huske, at An
ders Malling, der var sognepræst i Brøns
fra 1921 til 1963, var et stort navn i Frits
Clausens nazistiske parti indtil han sam
men med en partifælle dannede et nyt
under navn af »Dansk Folkefællesskab«.
I Kraks Blå Bog vil man lede forgæves
efter dette afsnit af Anders Mallings for
tid. Han har foretrukket alene at mindes
sin indsats på salmebogsområdet. Nu har
imidlertid Hans Palle Lohmann sørget for,
at Mallings politiske indsats ikke bliver
glemt. Lohmann har givet sin bog undertit
len: »En fascistisk, nationalistisk og ideali
stisk bevægelse«, og i konklusionen tager
han klart afstand fra bevægelsens ideologi
ske grundholdninger, men tilføjer om dens
medlemmer, at »man kan trods alt ikke fra
kende dem deres ædle motiver«. Det er
denne både kritiske og anerkendende vur
dering, der præger bogen.
Anmelderen, der i sin tid fulgte de natio
nale genrejsningspartier med megen kritik,
kan ikke afholde sig fra her at tilføje den
vurdering, han i Nationaltidendes kronik
den 30. august 1938 gav Mallings parti:
»Pastor Malling har ikke holdt saa rene

linier, hverken overfor [Frits] Clausens
parti eller f.eks. i forholdet til propaganda
chef, redaktør A. Olesen, som den mand er
nødt til, der så ensidigt med den moralske
kodeks i hånden vil mane de mindreværdige ned af taburetterne. Han driver det
næppe længere end til at være en politisk
lægprædikant, hvis parti ikke er af denne
verden.«
Denne vurdering kom jo til at slå til. Når
Lohmann trods partiets manglende betyd
ning har fundet det rimeligt at ofre en bog
på det, skal årsagen nok søges i den afslut
tende sammenligning mellem nu og den
gang: »Den usikkerhed og angst for frem
tiden, som greb mennesker i 30’erne, er
genopstaaet, og det kan tænkes, at de
demokratiske værdier i de kommende år
atter vil blive udsat for angreb fra større
eller mindre grupper.« Forfatteren udtryk
ker det håb, at fortidens erfaringer og et
godt uddannelsessystem vil holde det store
flertal af vælgere på »den kritiske rationa
lismes gyldne middelvej«.
Man må have sine tvivl, men håbet beskæmmer ikke forfatteren.
bjs.

En lærerpræstation
Historisk forening for Gråsten by og egn er
med årbogen 1984 kommet op på sit 10.
årsskrift, hvilket markeres dels med over
gang fra maskinskreven tekst til bogtryk,
dels med en oversigt over de 10 årganges
artikler.
I den nye årbog er der fire artikler. Hans
Sahl har skrevet fængslende om sin slægt
og om tiden under den 1. verdenskrig.
Overvagtmester Kristen Madsen springer
frem til den 2. verdenskrig og fortæller om,
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hvorledes han oplevede den 9. april i Grå
sten. Endelig beretter Poul Andersen om
en præstestrid i Rinkenæs 1728-37 og om
Adsbøl skolekronik med uddrag fra 1884,
1894,1904 og 1914. Elevtallet i Adsbøl sko
le svingede mellem 50 og 85, og Poul An
dersen slutter: »Det er imponerende, at en
enkelt lærer i en lille skolestue har kunnet
undervise og holde styr på så mange«. Nu
tiden lærere vil måske tilføje, at det er ufor
ståeligt, at det har kunnet lade sig gøre.

Rejekuttere i havn tørrer nettene.

Rejer er ikke krumme
Gert Uwe Detlefsen: Krabben: Garnelen — Granaten. 156 sider. III. Husum Druck- und
Verlagsgesellschaft. DM 28,00.

Kært barn har mange navne. Rejer hedder
på tysk foruden Krabben også Granate og
Garnelen, afhængigt af, hvor de spises.
Rejer lever ikke blot i Vesterhavet, skri
ver forfatteren, men her trives de meget
fint. Han gennemgår rejens biologi fra A
til Z, blandt andet belæres man om, at le
vende rejer har fiskefacon og aldeles ikke
er krumme. Han skriver om fangstmetoder
gennem tiderne - de har nu ikke ændret sig
så meget, og om de kuttere, der fanger re
jerne.
Rejepilning får sit afsnit - man piller
hurtigst rejer ved at dreje forpart og bag
part en smule mod hinanden til det siger
knæk, hvorefter man trækker skjoldet af,
først haleafdelingen, så hovedet. Gert Det

lefsen oplyser, at en øvet »Pulerin«, der får
5-6 DM for et pund pillede rejer, kan tjene
8-9 DM i timen. Han siger ikke hvor, men
i Husum regner man med, at en dygtig rejepillerske kan ordne et pund af de små
krebsedyr på tyve minutter, så der må ti
melønnen vel være højere. Men naturligvis
må man ikke spise for mange i forbifarten.
Spise rejerne gør en rejepillemaskine ik
ke, til gengæld kan den klare 50 kg rejer i
timen. Den koster 150.000 DM, men kon
struktionen er endnu ikke helt tilfredsstil
lende, så indtil videre sker det med hånd
kraft i de mange små hjem, som bilen med
nattens fangst kører rundt til i de tidlige
morgentimer. Midt på dagen gentager den
turen og henter de pillede rejer.
393

Forfatteren følger så at sige rejen til
dørs. Bogen slutter med en række rejeop
skrifter, som nok kan forbavse en dansker.
Hvem kan foretrække rejer med melonski
ver, rå revet selleri, æbler eller bananer,
det sidste endda med karry fremfor et styk

ke med rejer i trængsel? Men læserne har
jo lov til at forsøge sig frem.
Bogen er fint illustreret, en del af bille
derne i farver. Og den megen saglighed
krydres af lune bemærkninger, der gør læs
ningen til en fornøjelse.
ibs

Domkirkejubilæum efter et mord
850 Jahre St.-Petri-Dom zu Schleswig 1134-1984. 252 sider. III. 26 DM. Schleswiger
Druck- und Verlagshaus 1984.
Domkirken i Slesvig og dermed det bispe
dømme, den har været centrum i, har be
tydelig interesse for danske læsere. Selv
om flere af bidragene til den foreliggende
jubilæumsbog naturligt handler om dom
kirkebygningen, tager udgiverne i vid ud
strækning tråden op fra den danske bog,
der udkom som festskrift i anledning af
Slesvig bispedømmes 1000 års jubilæum i
1948, »Slesvigs delte bispedømme«.
Hvad man fester for i forbindelse med
1134, er at domkirken første gang blev
nævnt i sammenhæng med kong Niels, der
søgte tilflugt i Slesvig, men foretrak kongs
gården, skønt hans venner rådede ham til
at tage ind i Domkirken. Denne bisætning
om kirken i Saxos beretning om kongemor
det i Slesvig 1134 er baggrunden for jubi
læet.
Blandt de 14 bidragydere til jubilæums
bogen er dr. phil. H. V. Gregersen, der skil
drer kollegiatkapitlet i Haderslev og den
betydning, det fik for den sproglige, kultu
relle og senere nationale udvikling i Slesvig
stift.
Til belysning af kirkens bygningshistorie
får vi blandt andet en udførlig beretning
om det store tårn, der har kvalt resten af
kirken. Det var den prøjsiske konge, senere
kejser Wilhelm I, der efter erobringen af
hertugdømmerne i 1864 ikke var tilfreds
med kirkens mangel på tårnafslutning.
Han besluttede, at tårnet skulle bygges,
kejser Friedrich nåede i sin korte rege
ringsperiode i 1888 at underskrive bevillin
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gen, og indvielsen fandt sted under den
tredie kejser i 1894. Det er Claus Rauter
berg, der har taget sig af dette kapitel.
Under et dansk-tysk perspektiv er der
særlig interesse knyttet til professor Erich
Hoffmanns analyse af forholdet mellem
det danske og det tyske rige i tiden 934 til
1035. Han tager håndfast om en række om
stridte problemer. Således afviser han, at
der har eksisteret et svenskervælde i Hede
by, han benægter forekomsten af en tysk
saksisk »Mark« i det slesvigske grænseom
råde, han reducerer betydningen af de to
kejserbreve fra 965 og 988, der fritog kir
kerne i Slesvig og de andre danske bispe
sæder for enhver skat eller tjeneste, der
måtte tilkomme kejseren, og han erkender,
at Harald Blåtand egenmægtigt har kunnet
forstærke Danevirke mod sin tyske nabo.
Det er en ualmindelig fordomsfri tysk
fremstilling af disse problemer, der her fo
religger.
Når prisen på jubilæumsbogen ovenfor
er angivet til 26 DM, må der dog tages et
forbehold. Hjemskriver man bogen, kom
mer der ikke blot den ventede porto på
2.40 DM på, men yderligere skal der beta
les 22 kr. i dansk moms og dertil 13 kr. i
gebyr for opkrævningen af de 22 kr. Man
bør altså i påkommende tilfælde forhøre
hos sin danske boghandler, hvad han skal
have for en tysk bog, eller også må man
vente, til man selv kan tage den med over
grænsen, hvilket kan ske uden ekstra om
kostninger.
bjs.

En slotsby
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Bogen er inddelt i syv hovedafsnit:
liar udsendt sin årbog som hefte 62 i serien Nordborg slot - Godser og gårde - Besøg
»Fra Als og Sundeved«. Det er en bog om i Nordborg - Nordborg kirke - Erhverv og
Nordborg, redigeret af Boye Andersen, der bygninger - Personskildringer - Nyere tid.
har set det som sin opgave at tilvejebringe
De tre sidste hovedafsnit fylder rundt 75
en populær afløser for Jens Råbens bog fra sider af det samlede sidetal på 140.
1929 om den nordalsiske slotsby. Følgelig
Bogen er rigt illustreret og en mindre del
er der især lagt vægt på den tid, Raben af oplaget er i boghandelen til en pris af 65
kr.
ikke har kunnet behandle.

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
1. september: Ved en festlighed i Kluven- agronom Joachim Spitz som konsulent for
sieck mindes Sydslesvigsk Forening Sydtønder landboforening og den Nordfri
200-året for åbningen af Ejderkanalen.
siske Landboforening.
Ved Risum danske skole nedlægges
grundsten til en gymnastiksal.
6. september: Dansk Kirke i Udlandet af
Flensborg Avis slår til lyd for en ligestil holder årsmøde i Haderslev, og det oplyses,
ling af det tyske biblioteksvæsen i Nord at det danske kirkearbejde i Sydslesvig i
slesvig med det danske for derved også at 1983 har kostet 8.689.814 kr. Heraf er der
bane vej for en forbedring i tilskudsforhol i offentlige tilskud fra tysk og dansk side
dene for det danske biblioteksvæsen i Syd ydet 8.492.840 kr. og fra menighederne
slesvig.
101.776 kr. Dansk Kirke i Sydslesvig tæl
ler 6150 medlemmer, som til arbejdet har
2. september: På Nordfrisisk Instituts 35- bidraget 340.000 DM.
års jubilæumsfest i Risum opfordrer for
manden for instituttet Jakob Tholund til 8. september: På Jaruplund højskole afhol
større frisisk selvbesindelse. Antallet af be des på initiativ af Dansk Skoleforening et
vidste frisere er for beskedent til, at der møde med andre danske organisationer til
kan tales om en frisisk folkebevægelse, den drøftelse af arbejdsløsheden og tilhørsfor
er endnu ikke skabt, og derfor ser det dår holdet til den danske folkedel. Der foreslås
ligt ud for den frisiske sag.
oprettet en dansk socialkonsulentordning
til vejledning for de arbejdsløse.
3. september: Som afløser for landbrugs
Konklusionen bliver, at der skal stilles
konsulent H. Holm Jacobsen, Sønderlø- større krav til de forældre, der indmelder
gum, indsætter Fælleslandboforeningen deres børn i dansk skole, og spørgsmålet
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om hvor vidt man også vedkender sig et
dansk sindelag, bør uddybes stærkere.
5O-året for indvielsen af forsamlingshu
set Kirkevang i Ladelund festligholdes
med festgudstjeneste og foredrag af tidli
gere skoleleder i Ladelund Chr. Stenz.

19. september: Med et nogenlunde kon
stant tal omkring 460 begyndere i de syd
slesvigske skoler kan der i de kommende år
regnes med stabilitet i de danske skoler,
oplyses det på Dansk Skoleforenings fæl
lesrådsmøde i Egernførde. De danske bør
nehaver besøges af 1700 børn. Også dette
11. september: Sydslesvigsk Forenings sty tal har været konstant gennem flere år. De
relse anbefaler rejsningen af nye danske samlede udgifter til skolevæsenets drift i
forsamlingshuse i Skovby og Nr. Haksted. 1983 var ca. 73 mill. DM. Heraf ydede den
SSF støtter nu 47 ældreklubber i landsde danske stat 41,7 mill. DM og landet Sleslen med et samlet deltagerantal på godt vig-Holsten 27.7 mill. DM. Til elevkørsel
23.000. Der er uenighed om, hvorvidt der er der fra amter og kommuner ydet
bør inviteres tyske gæster til årsmøderne, 650.000 DM. Det beklages, at de højere
og fra nogle sider tages der afstand fra, at tilskud fra Kiel har ført til en negativ hold
såkaldte randgrupper deltager i årsmø ning hos flere kommuneråd.
deoptoget eller får egne boder på pladsen.
Dansk Skoleforening får godkendelse til 21. september: I Tarp nedlægges grundste
at oprette en småbørnsgruppe ved den dan nen til en dansk kirke ved den eksisterende
ske børnehave i Vesterallé i Flensborg.
præstebolig.
SSV i Flensborg by er utilfreds med
landsregeringens krav om omfordeling af 26. september: SSF’s forretningsudvalg vil
udbetaling til socialhjælp og mener, at under årsmøderne tillade opstilling af bo
grænsen for besparelser på det sociale bud der fra eventuelle alternative grupper, men
ikke tillade transparenter i selve årsmø
get er nået.
deoptoget, meddeles det på et SSF sende
13. september: Et af Flensborgs engang mandsmøde i Flensborg by, hvor det i øv
særdeles kendte forlystelsessteder Colos rigt oplyses, at Flensborg bys tilskud til det
seum må vige for et gadegennembrud.
danske arbejde i 1983 er steget fra 1 til 1,1
Den kun elleve år gamle Ejderdæmning mill. DM, og at teatertilskuddet er øget fra
skal røntgenfotograferes for eventuelle be 40.000 til 100.000 DM.
tonskader.
Under landdagens budgetbehandling
udtaler landdagsmand Karl Otto Meyer
15. september: På den sydslesvigske kvin sin glæde over, at tilskuddene til de danske
deforenings efterårsstævne oplyses, at man skoler omsider er nået de 100 pct., men
af økonomiske grunde må nedlægge konsu samtidig rejser han spørgsmålet, om lige
lentordningen.
retten dermed også er nået og opfordrer til
Af Ejdersteds engang ca. 400 haubarge nye samtaler om eventuel lovgivning eller
er nu kun 36 »rene« haubarge tilbage; her forbedringer til biblioteksvæsen, børneha
af er halvdelen fredet.
ver og andre danske kulturelle formål.
17. september: Efter fremsatte trusler om
at afbrænde feriekolonien i Hjerpsted og at
skyde børnene, beslutter de ansvarlige at
evakuere kolonien, hvor 42 børn fra Kaj
Munk Børnehaven i Kappel havde ophold.
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27. september: Sydslesvigs danske Ung
domsforeninger vil stramme reglerne for
optagelse af medlemmer, så det bliver
dansksindede børn og voksne, der først og
fremmest optages.

I St. Vi indvies et nyt klubhus for ung 0,5 ha, var tallet i 1980 faldet til 8530 og
domsforeningen, og der tages de første spa i 1982 til 8132, eller et fald på ca. 200
landbrug om året. Det anslås, at der i 1990
destik til en ny gymnastiksal ved skolen.
kun vil findes 6800 selvstændige landbrug.
29. september: Grænseforeningen vælger Gennemsnitsstørrelsen pr. landbrug er p.t.
på sit sendemandsmøde i Flensborg profes omkring 35 ha og vil til 1990 stige til nær
mest 43 ha. Ca. 20 pct. af sønderjyderne er
sor H. P. Clausen som ny formand.
direkte eller indirekte beskæftiget ved
landbruget, og hver tredie sønderjyde i pro
duktionen er beskæftiget i landbrugets ser
viceområder.
NORD FOR GRÆNSEN
3. september: I Rødekro mødes medlem
mer af Socialistisk Folkeparti i Sønderjyl 10. september: Antallet af tyske børneha
land og repræsentanter for »de grønne« i vebørn i Nordslesvig er i år steget med 29
Vesttyskland. Man enes om at indlede et til 550. De danske sparebestræbelser for
grænseoverskridende samarbejde på regio drer, at det tyske skolevæsen må regne med
nalt niveau til fremme af miljøpolitikken, nedskæringer på op til 18 pct. Her vil der
reducere forureningen og styrke det freds blive taget særlige hensyn til små skoler,
som under yderligere besparelser let kan
politiske arbejde.
komme i vanskeligheder, oplyser den tyske
5. september: Amtsborgmester Kresten skole- og sprogforening fra et styrelsesmøde.
Philipsen afviser et forslag fra radioråds
medlem Jørgen Kleener, der mener, at søn 11. september: Indbyggertallet i Sønderjyl
derjyderne selv bør betale for et regionalt lands amt falder stadig, og prognoserne
TV. Amtsborgmesteren fastholder, at det regner med et fald fra i øjeblikket 249.700
må være Danmarks Radio, der har det øko til 247.500 i 1992 og til 244.000 i år 2000.
nomiske ansvar.
De ti sønderjyske handelsstandsforenin
ger er utrygge ved de analysemetoder, In7. september: I Tønder åbner energimini stut for Grænseregionsforskning anvender
ster Knud Enggaard ved Teknisk Skole en og mener, at instituttet gennem tendentiøs
møllepark omfattende ni vindmøller til analyse påvirker udviklingen i Sønderjyl
fremstilling af energi. Parken skal være et land i negativ retning. Institutleder Niels
led i uddannelsen af vindmølleteknikere.
Groes afviser kritikken og peger på, at selv
regeringen ikke har fundet dets metoder så
9. september: Fhv. amtsborgmester Erik ringe.
Jessen skriver i Jydske Tidende, at selv om
det næppe er muligt at harmonisere til 13. september: Amtsborgmester Kresten
skudsordninger nord og syd for grænsen, og Philipsen opfordrer til større statstilskud til
det vil være svært at finde frem til en »au det tyske biblioteksarbejde; han beklager
tomatisk« beregningsmetode, bør man vise samtidig kommuneforeningens opfordring
den gode vilje især i spørgsmålet omkring til, at man lader hele problemet løse i Kø
det tyske biblioteksarbejde.
benhavn. Biblioteksarbejdet bør fremdeles
En strukturundersøgelse foretaget af de ses som en kommunal opgave.
sønderjyske landboorganisationer viser, at
mens der i 1975 endnu fandtes 9530 selv 14. september: Grænsetrafikken har i 1983
stændige landbrug i Sønderjylland på over kunnet notere ny stigning på 3,4 pct. Gen
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nemsnitlig passeres landegrænsen af
26.200 biler pr. dag, alene i juli var tallet
43.860 pr. dag.
Ambassadør Dr. Rudolf Jestaedt peger
i et foredrag i Det dansk-tyske Selskab i
Kiel på, at Dr. Barschels forslag om en
dansk-tysk ungdomsudveksling ikke svarer
til den danske holdning, som principielt af
viser en statslig ordning.

75. september: Slesvigsk Parti i Tønder sø
ger på budgettet for 1985 om en million
kroner til en fritidsklub for det tyske min
dretals unge. Der må desuden årligt regnes
med 180.000 kr. til driften.
27. september: I regimentsbladet »Slesvi
geren« opfordrer kaptajn Helge Mogensen
til, at man, såfremt Istedløven skal flyttes,
anbringer den ved kasernen på Gammel
ting i Haderslev.
22. september: I Rendsborg indledes
»Nordslesvig-dagene 1984« med udstilling,
fadderskabssammenkomster og møde mel
lem kommunalpolitikere fra Nordslesvig
og Rendsborg-Egernførde amt.

24. september: Prins Henrik åbner den sid
ste sønderjyske motorvejsstrækning mel
lem Skovby og Christiansfeld.

25. september: Under forbundskansler
Helmut Kohis besøg i København under
streger denne i en tale betydningen af København-Bonn-aftalerne, ud fra hvis ånd en
række problemer er løst. Det aftales mel
lem statsminister Poul Schlüter og for
bundskansleren, at de sammen næste forår
besøger grænselandets to mindretal.
27. september: Den indsamling, af midler,
som den sønderjyske komité har påtaget
sig med henblik på fortsat vedligeholdelse
af den sønderjyske soldaterkirkegård i
Braine, har rundet 100.000 kr. efter en ga
ve på 10.000 kr. fra Fonden til Fædrelan
dets Vel og Christian den Tiendes Fond.
Den tyske lærerforening i Nordslesvig
opretter en fond til mindet om forfatter og
lærer Hans Schmidt-Gorsblok.
28. september: I forbindelse med det tyske
gymnasiums 25-års jubilæum holdes i Aa
benraa Den tyske skoles dag. Hovedtaler er
kultusminister Dr. P. Bendixen, Kiel. Gym
nasiet har 144 elever.

29. september: Et forslag til en sammen
hængende stiføring ad den gamle Hærvej
er godkendt af Sønderjyllands amts udvalg
for teknik og miljø. Stien vil gennem Søn
derjylland få en samlet længde på 125 km.

Rettelse
Formanden for Canal-Verein Dr. E. J. Fürsen skriver:
Zur Nummer 9 ist allerdings anzumerken, daß auf Seite 254 (rechts oben) ein »schwer
wiegender« Fehler zu vermerken ist. Das Wasserbecken am Thormannplatz ist nicht ein
Rest der alten Eiderkanalschleuse. Es handelt sich hierbei um die sogenannte NordOstsee-Kanal-Schleuse, die die alte Eiderkanal-Schleuse ablöste. Diese Schleuse war
eine sogenannte Fächer-Schleuse mit sehr viel größeren Ausmaßen, als die ehemalige
Eiderkanal-Schleuse, die bekanntlich neben dem Zollhaus in Rendsburg und dem heute
noch vorhandenen Gerhardtsteich führte. Auf diesen Tatbestand, der immer wieder
übersehen wird, haben wir jetzt mit einem extra aufgestellten »Informations-Poller« des
Canal-Vereins ausdrücklich hingewiesen.
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